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A sexualidade do ponto de vista da psicologia
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Como já mencionado em edições anteriores, o desejo feminino é influenciado por uma ampla gama de
fatores que interferem direta ou indiretamente na sexualidade da mulher. Entre eles estão envolvidos
aspectos físicos, que englobam os níveis hormonais, a saúde ginecológica, entre outros que mostram
se a mulher está fisicamente saudável para sentir desejo.
Contudo, os aspectos emocionais e psíquicos têm grande peso quando falamos de desejo feminino.
Ao nos aprofundarmos neste universo devem ser levadas em consideração as influências sociais,
familiares, profissionais, entre outras que a mulher vivencia ao longo da sua história de vida. Isso
significa que o desenvolvimento sexual, especialmente no período da adolescência, irá influenciar em
como ela irá se relacionar com a sua sexualidade em todas as etapas da sua vida.
Nesta edição da coleção Sexo e Saúde você vai saber um pouco mais sobre os aspectos emocionais
envolvidos na sexualidade feminina e como eles podem influenciar no desejo da mulher. Quem fala
sobre este assunto é a Dra. Ana Gabriela Pedrosa Andriani, psicóloga clinica formada pela PUC de São
Paulo, Pós-graduada em terapia de Casal/Família pelo The Family Institute, Northwestern University Evanston, IL (USA) e Doutora em Psicologia da Educação pela Unicamp.
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O comportamento sexual da mulher sofreu
influências históricas no decorrer de sua trajetória
que merecem ser levedas em consideração. As diversas
conquistas consolidadas especialmente depois da década
de 50, como o direito ao voto, a entrada para o mercado de trabalho,
o acesso à pílula anticoncepcional, entre muitas outras fizeram com que a
mulher saísse de um mundo até então privado e começasse a participar mais
ativamente de um mundo público.
Isso significa que na vivencia do mundo privado, seus cuidados eram
destinados à casa e à família, e mais tarde, com as conquistas advindas dos
movimentos feministas, estes passaram a ser também voltados ao trabalho e à
vida social. Assim, a mulher passa a ocupar espaços públicos e a se preocupar
com estratégias de participação nestes espaços. Entretanto, as conquistas
da mulher não pararam por aí. Elas vêm acontecendo até hoje e podem
ser vistas na ascensão feminina a vários cargos e postos de trabalho antes
exclusivamente masculinos.
A sexualidade feminina (modo como é vivida e sentida) foi se transformando
ao longo da história de conquistas e da ampliação do papel da mulher em
sociedade. Naquele momento em que ela ocupava espaços privados, ou seja,
os espaços da casa, ela precisava ser mais recatada sexualmente. Era esperado
que ela não expusesse seu desejo e que este fosse contido porque o desejo
sexual era considerado imoral. Para a mulher, até mesmo falar sobre sexo era
tido como algo inadequado e a expressão de interesse e desejo sexual era
considerada socialmente como amoral. Neste sentido, a esta mulher cabia a
contenção e não a experimentação de seus desejos de uma forma livre.
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A participação em espaços públicos abriu
a possibilidade para que a mulher lidasse
com a sexualidade de outra forma. Com o passar do tempo,
tornou-se aceitável socialmente falar sobre seus desejos
– o que também pode ser considerado uma conquista.
Estas transformações abriram espaços para que a mulher
pudesse se aproximar mais do seu corpo, conhecê-lo, para
que pudesse pensar mais abertamente sobre sexo e para que
começasse a agir em relação à satisfação do seu desejo.
A chegada da pílula anticoncepcional (1960) foi um importante
marco nesta transformação, uma vez que ofereceu liberdade
para que pudesse ter relações sexuais sem precisar se preocupar
em ter uma gravidez indesejada e ainda para que pudesse ter
diferentes parceiros. Antes da existência de contraceptivos, o sexo
não era visto como relacionado à satisfação de desejos e a uma
escolha feminina, mas sim como tendo uma função estritamente
reprodutora. Diante disso, o que temos hoje é a libertação sexual
da mulher em relação ao que ela vinha vivendo antigamente.

O que constatamos hoje é uma
mudança no modo como o sexo
é pensado e experimentado pelas
mulheres. Observa-se que, enquanto
antigamente
era
considerado
socialmente incorreto e inadequado
falar sobre isto publicamente, ao longo do
tempo tal tema começa a se tornar algo mais
aceito e até esperado. Vemos atualmente a temática
do sexo e da sexualidade sendo discutida em programas de TV,
revistas, nas escolas, etc. Ao mesmo tempo, o acesso à internet
contribui para que possam ser exercitadas novas formas de
mostrar-se e relacionar-se sexualmente (e aqui temos uma
perspectiva interessante de estudo da vivência sexual dado que
ela é vivida virtualmente e não em contato direto com o outro).
Em relação às nossas adolescentes e jovens, houve também
uma mudança no modo como lidam com a questão. Para elas,
a vergonha não está mais em ter tido relações sexuais (como se
dava antigamente), mas ao contrário, em não terem ainda vivido
esta experiência.
Elas falam sobre sexo, leem e comentam sobre suas relações.
Nota-se também uma transformação nos valores relacionados
ao momento da perda da virgindade: muitas vezes a menina tem
uma primeira relação com o objetivo de ser aceita por seu grupo
e não pelo significado da relação que vive e de quem elege para
que isto aconteça.
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A experimentação do desejo sexual é
muito importante para a vida feminina.
Uma vez que o desejo contém em si
aspectos corpóreos, emocionais e psíquicos,
sua vivência traz a possibilidade de integração
destas três instâncias, que muitas vezes se dão
separadamente em nossas vidas.
A ausência de libido impede a vivência de aspectos
importantes para a mulher: sua feminilidade de uma forma
mais ampla, sensualidade, o ato de desejar e se sentir
desejada. Tais aspectos ficam cindidos de sua vida (embora
possa ter sucesso e se sentir realizada em outras funções
importantes como na vida profissional, como mãe, etc.)
Por isso é fundamental poder se apropriar do seu desejo a
fim de que ele se integre ao resto da vida da mulher, às suas
emoções, a todos os papéis que desempenha, evitando
assim uma cisão entre corpo e emoção, entre corpo e
psiquismo, que quando unidos contribuem também para
a realização pessoal, trazendo sentimentos de plenitude e
realização, que contribuem imensamente para autoestima.
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O desejo sexual estar contido não significa ausência de
desejo. Contudo, muitas vezes, as relações vividas por
esta mulher ou suas referências familiares são/foram tão
repressoras que fazem com que a mulher não se permita
viver seus desejos.
Como vimos anteriormente, houve um momento
na história da trajetória da sexualidade feminina de
muita repressão quanto à sexualidade e nesta época
havia mulheres que sentiam desejo, mas não podiam
manifestá-lo, porque isto era vergonhoso, considerado
socialmente inadequado e imoral; da mesma forma,
havia mulheres que não se permitiam entrar em contato
com seus desejos também por conta das repressões
sexuais.
Só a título de exemplificação, na época em que Freud
desenvolve sua teoria (período Vitoriano) a sexualidade
feminina não tinha espaço na vida social, o que terminava
fazendo com que as mulheres reprimissem seus impulsos
e desejos. Este processo (de repressão) terminava
por trazer muitos prejuízos às suas vidas,
que desenvolviam sintomas físicos e
emocionais em decorrência disto.

Na maioria das vezes a frigidez
está relacionada à história de
vida da mulher e ao meio em que
vive, fatores estes que podem ter
influenciado
profundamente
no
desenvolvimento da sua sexualidade e
apropriação de seu corpo. Por conta disso,
é sempre importante saber sobre como se deram suas
primeiras relações sexuais, sobre o modo como sua família
lidou com a temática da sexualidade e com o momento em
que esta começou a ser vivida.
Entender como a família lidou com a temática do sexo é
especialmente importante porque em muitos casos, mulheres
oriundas de famílias em que a educação sexual era repressora,
em que o tema sexo dificilmente era conversado ou tido como
um tabu, apresentam grande dificuldade em viver o prazer ou
ter interesse sexual.
O mesmo acontece com mulheres que durante a adolescência ou
juventude viveram experiências de sofrimento intenso, seja em
suas primeiras relações sexuais (e ai precisam ser considerados
aspectos físicos e emocionais) ou porque aconteceu algo mais
grave como uma violação, por exemplo. O desejo então passa
a ficar desintegrado de suas vidas e elas podem a partir dai não
ter interesse em manter relações sexuais ou mantê-las para
atender a uma demanda de seu companheiro, mas sem sentir
prazer com isto.
Sendo assim, as informações sobre o percurso de maturação
sexual desta mulher são muito preciosas porque no diagnóstico
de frigidez, observamos que de alguma forma o desenvolvimento
da sexualidade ficou interrompido, o que significa que
aconteceu algo em sua história de vida que não permitiu que
esse desenvolvimento transcorresse normalmente.
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A frequência sexual é a quantidade de
vezes que a mulher sente desejo e tem
relação. O fato de ter relações poucas
vezes não indica que essa mulher
é frígida, pelo contrário, ela pode ter
relação sexual uma vez por mês, uma vez a
cada dois meses, e sentir muito prazer.
É comum um casal ter necessidades diferentes em relação
à frequência sexual. Algumas vezes os homens sentem
necessidade de ter relações sexuais com uma frequência maior
que as mulheres, mas isto não é um indicativo de frigidez para
estas. A mulher frígida é aquela que não sente o prazer, não
tem desejo, é incapaz de atingir o orgasmo. Por questões que já
mencionamos as fantasias, pensamentos e consequentemente
o desejo estão fora da sua vida. No caso da mulher que possui
relações sexuais com baixa frequência esta pode ocorrer de
uma forma bastante prazerosa e atender às suas
necessidades de maneira satisfatória.

O desejo sexual está relacionado à
como a mulher vive, sente, e age frente
à vontade e ao momento em que tem
relações sexuais. Este desejo, para a mulher,
está relacionado ao querer e ao ser querida.
Isto envolve amor, afeto, sentir-se desejada, bonita e
sensualizada por e para o seu companheiro.
Sendo assim, o clima de afeto e erotismo é importante. Sentir
que o companheiro está ali afetivamente presente e ao mesmo
tempo a acha bonita, valoriza seu corpo, são fatores importantes
para que esta mulher consiga viver aquele momento.
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Vemos na mulher atual certa necessidade de estar
inserida em um movimento de abertura sexual que
começou a ser construído a partir das conquistas
históricas das quais falamos anteriormente. Isso é
muito importante porque a partir daí há possibilidade
dela se sentir mais completa, integrada com ela mesma,
e experimentar momentos que antes não podia de uma
forma mais livre, que hoje não é considerada inadequada.
Contudo, no âmbito sexual, na tentativa de encontrar o seu
lugar no mundo atual, percebe-se que algumas vezes a mulher
busca ocupar um espaço que se equipara ao masculino. Tenta ter um posicionamento de conquista, de desempenho
sexual muito parecido com o do homem, deixando
transparecer certa confusão entre papéis. Nessa
busca, muitas vezes a mulher tem relações com
pessoas que não têm significado algum para
ela, tentando desvincular o desejo do afeto
(posição esta que historicamente foi ocupada
pelo homem).
Algumas mulheres vêm conseguindo este
novo posicionamento, já outras sofrem
porque no momento em que agem em
direção a tentar desvincular o ato sexual
do afeto sentem-se sozinhas. Ao que
parece, este novo momento de lidar e viver
seus desejos sexuais e o modo como vai se
posicionar frente a este momento ainda está em
processo de construção.
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As mudanças históricas no papel da mulher (que deixa de ocupar
espaços privados e passa a atuar na vida pública) a chama para
desempenhar novas atividades e ter preocupações que até
então não existiam em sua vida. Estes novos papéis trazem
novas exigências: agora esta mulher, além de ser uma boa mãe e
esposa, precisa ter sucesso profissional.
Estas exigências, entretanto, não se limitam a estes três campos
citados. Estão também presentes no âmbito sexual. Nesse item, a
mulher se impõe ter relações sexuais com frequência com o marido
ou parceiro, além de se exigir demonstrar um desejo contínuo.
Por conta disso, vive um conflito que envolve o se identificar com
a passividade (papel antigo da mulher, que ficava em casa, que
ocupava mais os espaços internos) e ao mesmo tempo precisar
ocupar um lugar ativo (que até então era unicamente masculino).
Na tentativa do desempenho perfeito, podem surgir sentimentos
de estresse, angústia e culpa (por perceber que não conseguirá dar
conta de tudo a que se propõe) e isto pode contribuir para que sinta
menos vontade de ter relações sexuais uma vez que estando sempre
preocupada com as tarefas diárias e com o que está por ser feito, pode
ter dificuldades em relaxar.
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Ainda em se tratando das exigências
sociais
vividas
pelas
mulheres
atualmente, é importante destacar a grande
preocupação com a beleza e com a busca de um corpo
perfeito. Seguindo os padrões de beleza valorizados
pela mídia, observa-se uma busca ao corpo magro,
esculpido e “jovem”.
Estatísticas mostram que 53% das mulheres do Brasil
se consideram acima do peso e/ou estão fazendo
algum tipo de regime. Nos últimos anos a venda de
medicamentos para emagrecer aumentou em mais de
500%. Outro dado importante para ilustrar a exigência
com a beleza é que o Brasil está posicionado como o
segundo país no mundo em que mais se faz cirurgias
plásticas/estéticas.
A preocupação em possuir um corpo perfeito e
padronizado (magro, delineado, rígido) somada à
sensação de impotência em relação a isto (como nos
casos das exigências citadas anteriormente) pode
contribuir para a diminuição de seu desejo sexual, uma
vez que imaginado estar aquém do esperado, não se
sente atraente, bonita e sexualmente interessante.

Algumas mulheres querem estar bonitas para elas mesmas e
irão buscar formas de se sentirem confortáveis com seu corpo,
enquanto outras estão preocupadas com a imagem que o
parceiro, amigos e outras mulheres têm dela e de seu corpo.
Em nossa cultura, a beleza valorizada está relacionada ao ser
jovem e, sendo assim, o envelhecimento é visto como algo
negativo e esteticamente “feio”. Por conta disso, para muitas
mulheres, o momento em que começam a envelhecer é sentido
de forma bastante intensa, uma vez que vão percebendo as
mudanças de seu corpo e não se sentem mais pertencendo aos
padrões estéticos socialmente valorizados. Não é incomum,
ao se darem conta do envelhecimento, desenvolverem uma
depressão por não sentirem-se atraentes e, quando isso
acontece, o desejo sexual pode ficar bastante reduzido.
Desta forma, o entendimento das transformações físicas que
vão ocorrendo ao longo do tempo, a aceitação de seu corpo em
mudança e apropriação de outros aspectos que a fazem sentir
interessante, são pontos absolutamente importantes para que
esteja tranquila, motivada e segura para sentir desejo sexual.
Como dito em outro momento, se a mulher não está relaxada e
integrada ao seu corpo, dificilmente sentirá desejo sexual.

Vale colocar que quando a mulher não está se
sentindo bem em relação ao seu corpo é muito difícil
estar tranquila para manter relações sexuais - quando
é preciso estar relaxada e sem preocupações com o
que não está esteticamente perfeito (estrias, celulite,
flacidez, peso) para que possa sentir desejo e prazer.
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História clínica: Uma paciente jovem (em torno
de 30 anos) chega a meu consultório e durante as
sessões conta trabalhar muito e ocupar uma posição
bastante importante em sua empresa. Era casada,
tinha um filho pequeno e se preocupava, além de ter um
excelente desempenho no trabalho, em manter sua casa em
funcionamento, relacionamento afetivo próximo e cuidado com o filho.
A temática trazida para a psicoterapia era a de como se sentia exigida frente
a todas estas demandas (que precisava dar conta), ao perceber não sentir
mais desejo sexual e estar apresentando sintomas de fraqueza e mal estar.
Estava em um momento bastante importante de sua carreira, prestes a
ser promovida para uma função de ainda maior responsabilidade, e muito
preocupada em como daria conta de seu casamento e cuidado com o filho
(em termos afetivos e educacionais).
Conduta: Além de iniciar a psicoterapia (em que fomos entendendo e
refletindo sobre sua história de vida e a relacionando ao significado e a
importância de cada uma das exigências vividas por ela), a paciente foi
encaminhada ao ginecologista. Este pediu alguns exames, nos quais ficou
constatado que a maioria de suas taxas hormonais estava descompensada
- provavelmente devido à situação de estresse em que se encontrava.
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Comentário: As exigências de sucesso vividas pela mulher
contemporânea podem fazer com que se sinta culpada, angustiada
e impotente frente as suas demandas cotidianas, uma vez que por
mais que se esforce, não conseguirá dar conta de tudo o que lhe é
requisitado com perfeição. Essa cobrança excessiva pode afetar o
corpo (saúde) e também o desejo sexual (além de outros aspectos
da vida desta mulher). Ao mesmo tempo, o excesso de atividades
estava afetando sua saúde, de modo que o acompanhamento
médico fez-se necessário ao tratamento psicoterápico.
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O fingimento do desejo e até do orgasmo é bastante comum
entre as mulheres. Muitas fingem estar interessadas em
ter relação sexual e até mesmo em terem o orgasmo
para sentirem-se “normais” (não se questionarem sobre
o que possa estar acontecendo com ela) e também
para atenderem aos desejos do companheiro (dar conta
desta exigência). Contudo, o não sentir desejo e prazer
são questões que precisam ser enfrentadas porque podem
levantar a compreensão de pontos importantes sobre sua saúde
emocional e física.
Algumas questões podem ser levantadas pela mulher a partir da não existência de
desejo e vivência do prazer sexual. São elas:
Questões de ordem física. “Será que está tudo bem com minha saúde?”.
Questões sobre a relação com o parceiro. “Será que ainda sinto atração
pelo meu parceiro? Temos algum problema em nossa vida sexual?”.
Questões de ordem individual: “Será que tenho algum impedimento
emocional para me entregar ao outro e viver minha sexualidade de
forma mais plena?”.
No primeiro ponto, buscar ajuda do ginecologista e outras especialidades médicas
é fundamental.
No segundo ponto, há a necessidade de busca de uma psicoterapia de casal.
Neste caso, cabe ao psicoterapeuta ajudar o casal a entender o que está se
passando em seu relacionamento de maneira a investigarem e esclarecerem a
história do casal, os motivos pelos quais estão juntos, as expectativas que um tem
sobre o outro, etc., de modo que todas estas reflexões darão subsídios para que
se compreenda o que está acontecendo na dinâmica da vida sexual deste casal.
No terceiro ponto também haverá a necessidade de busca de um trabalho
psicoterápico, só que agora individual. Neste, serão abordados temas referentes
à história de vida da mulher, o desenvolvimento de sua sexualidade, as relações
familiares, a maneira como foram vividas e sentidas suas experiências sexuais,
além do entendimento de sua relação atual, modo como está em seu trabalho e
vida cotidiana.
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Se a mulher sentia desejo sexual e deixou de senti-lo ao longo do
tempo é muito mais fácil de isto ser percebido por ela do que se
nunca o tiver sentido. No primeiro caso ela tem referências
sobre seu corpo e modo como vive o desejo. Já no
segundo, ela não possui estas referências (embora
aqui também possa viver um incômodo por não
sentir desejo).
Em ambos os casos é muito difícil para o ginecologista descobrir
se a mulher sente desejo sexual a não ser que ela mesma se
incomode com o fato e converse com ele sobre o assunto. Por isso,
é preciso haver uma relação de confiança e proximidade entre
médico e paciente. É importante que o médico faça perguntas
e mostre interesse pelo bem-estar da paciente a fim de criar um
vínculo de confiança até chegar ao ponto em que a paciente
consiga falar sobre este assunto com tranquilidade.
Um fator que também pode contribuir para que esta
conversa seja possível é o fato de as mulheres terem muito
mais facilidade para falar sobre não estarem sentido desejo
sexual do que os homens. Isto porque para o homem, dizer
que não está conseguindo ter relação ou sentir desejo fere
sua masculinidade uma vez que este tema não é socialmente
aceito. O mesmo não acontece com a mulher. Sendo assim, uma
vez que esta questão a esteja incomodando,
é mais fácil para ela buscar ajuda que para
o homem.

A ausência do desejo ou sua perda pode influenciar
muito a vida de um casal porque a atração física, e
consequentemente o sexo, são um dos alicerces de união
entre um homem e uma mulher. É muito importante que ambos
se sintam desejados e desejem um ao outro. Aqui não estamos
colocando em pauta a frequência com que este casal mantém
relações, mas a qualidade destas.

Conversas honestas sobre sexo entre o casal são extremamente
importantes. Assim, cada um poder falar livremente sobre o que
gosta, o que está sentindo e o que incomoda faz com que
o outro o conheça melhor e pense sobre formas de
agir. Especialmente quando há um problema de
entendimento nesta área (sexual) é comum o casal
ir se distanciando quando não consegue dizer o
que está se passando.
É interessante notar que, mesmo em tempos nos quais falar
sobre sexo tornou-se algo aceito socialmente, não são todos
os casais que conversam sobre o assunto. Isso acontece pelo fato
de sentirem medo das implicações que tal assunto possa ter
para a relação (medo de como outro vai se sentir, medo de um
distanciamento ou de uma separação).
Existem também mulheres que sentem vergonha de falar sobre
sexo com seus parceiros ou maridos. Isto dificulta a construção
da intimidade do casal uma vez que o parceiro fica sem
referências sobre o que dá prazer a ela e de como deve agir.
Não poder experimentar novas formas de se relacionar
sexualmente e de buscar prazer em uma relação por assuntos
não ditos/conversados/ escondidos, contribui para que haja
perda do desejo. Desta forma, é importante para a vida do
casal e da família, que sua vida sexual seja ativa. É saudável,
inclusive para os filhos, que os pais vivam isto, uma vez que
são exemplos para esses filhos.
Falamos anteriormente sobre mulheres que tiveram uma
educação repressora onde não havia conversas sobre
sexualidade e do quanto isso marcou a vida de algumas delas
a ponto de bloquearem o desejo sexual. Portanto, é importante
que os pais vivam suas relações, e tratem o desejo e a sexualidade
com naturalidade, até mesmo para ensinar a seus filhos, meninos e
meninas, que ter uma vida sexual ativa e vivida com responsabilidade
é importante e saudável.

A ocorrência de estados de tristeza e depressão influencia
diretamente a perda do desejo.
Entretanto é preciso diferenciar um quadro de depressão de
um episódio de tristeza. A tristeza relaciona-se a um momento
pontual da vida da pessoa e é marcada por um episódio de
sofrimento, como por exemplo, a perda de um emprego, de um
ente querido, uma desavença em família, entre outros.
O sentimento de tristeza é passageiro uma vez que tem a ver com
algo específico que está acontecendo no momento. Quando uma
pessoa está triste pode acontecer de naquele momento não sentir
desejo sexual. Entretanto, na medida em que a causa da tristeza vai
sendo elaborada, o desejo sexual retorna. Esta elaboração pode
acontecer com a ajuda de um trabalho psicoterápico ou a pessoa
sozinha pode dar conta dela.
A depressão, por sua vez, está inserida em um universo mais amplo.
Ela se caracteriza por ser duradoura, envolvendo sentimentos de
perda da vontade e do sentido. A depressão envolve, além da perda
do desejo, a perda da vontade de trabalhar, de estar com a família
e amigos e até mesmo a perda do sentido de viver (em casos mais
graves). Uma vez que a vida perde o sentido, o mesmo ocorre na
vida sexual.
Para os quadros de depressão é preciso que a pessoa busque, além
de ajuda psicoterápica, também um médico psiquiatra ou outro
especialista (para que seja medicada). Vale lembrar aqui que alguns
antidepressivos interferem na perda do desejo.
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O

acompanhamento multidisciplinar
de uma paciente é sempre muito
benéfico tanto para ela como
para os profissionais de
saúde. A relação entre os
profissionais possibilita a
troca de conhecimentos,
uma melhor compreensão
do quadro, a construção
de
novos
olhares
e
consequentemente
a
potencialização do tratamento.

Vale pontuar que sempre é necessário
que a mulher, independente da existência de uma
queixa de perda de libido, faça acompanhamento
de sua saúde com um ginecologista. Com o
psicoterapeuta, ela vai cuidar de suas questões
emocionais, da apropriação de sua história e
relações, de aceitar-se, das transformações que
deseja construir e do sentido de sua vida. Com
o ginecologista cuidará de sua saúde física (que
também interfere na psíquica). Durante o trabalho
conjunto entre psicólogo e ginecologista será
muito útil que este último (o ginecologista) possa
indicar alguns medicamentos para auxiliar a
estimulação da libido da paciente.
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É importante que o ginecologista
perceba que a questão do desejo feminino é algo
muito complexo, que envolve não somente o modo como
a mulher está fisicamente (em termos de saúde), mas também o que
viveu (influências familiares, relacionamentos anteriores, experiências
sexuais, dinâmica de trabalho, exigências, etc.)
Assim, quando há a queixa de perda ou diminuição da libido é necessário
que o médico esteja não só atento aos aspectos físicos, mas também que
colha informações sobre como esta mulher lida com seu corpo, como está o seu
relacionamento, na tentativa de se construir um olhar mais amplo sobre ela, no
sentido de buscar pistas que deem indicativos do que possa estar ocorrendo.
Obviamente não é da responsabilidade do médico se aprofundar nas
questões de ordem psicológica, mas saber que elas podem estar
presentes ali e influenciando o quadro da paciente, lhe dá a chance de
encaminhá-la para um trabalho psicoterápico aonde estas questões
poderão ser tratadas.
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