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Resumo: Este trabalho versou sobre a orientação de mulheres com possível disfunção sexual feminina. Segundo 

a literatura, aproximadamente 1/3 das mulheres relataram algum grau de disfunção sexual. Dentre as principais 

opções para o tratamento da disfunção sexual feminina encontra-se a reposição estrogênica, a reposição 

androgênica com testosterona e as modalidades de psicoterapia. Além disso, os medicamentos fitoterápicos são 

uma excelente opção. O objetivo deste trabalho foi a inserção dos acadêmicos participantes na realidade prática 

da comunidade na qual a universidade está inserida, promovendo educação em saúde relativa à disfunção sexual 

feminina. Após revisão bibliográfica, foi definido a divisão do projeto em duas fases: a elaboração de um fôlder, 

como primeira, e, como segunda, a manipulação dos medicamentos. A ação permitiu o contato direto e amplo com 

o público alvo, com todas as dificuldades para a abordagem do tema sobre a disfunção sexual feminina. Com essa 

inserção os acadêmicos têm ganho curricular expressivo que se reflete à população atingida por eles agora e no 

futuro, como profissionais, ou seja, há a geração de um melhor atendimento que beneficia diretamente a população 

feminina.  

Palavras-chave: Climatério. Fitoterápicos. Disfunção sexual. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Liga Acadêmica de Terapêutica Médica Aplicada (LATEM). 

PÚBLICO-ALVO  

Mulheres, com enfoque naquelas a partir da quinta década de vida, que utilizam o 

sistema público de saúde. 

                                                 
1 Acadêmico extensionista; UEPG; Medicina; joaldoat@gmail.com. 
2 Acadêmica extensionista; UEPG; Enfermagem; eduarda_morgana@hotmail.com. 
3 Acadêmico extensionista; UEPG; Medicina; gabrielchiquettokava@gmail.com 
4 Professor coordenador; Departamento de Ciências Farmacêuticas - UEPG; pvfarago@gmail.com. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – PR, Brasil. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Terminal Central de Transporte Público da cidade de Ponta Grossa: local de ampla 

circulação de mulheres que utilizam o sistema público de saúde.  

JUSTIFICATIVA 

A resposta sexual humana é o resultado de interações complexas entre fatores 

biológicos e psicossociais. Esses dois aspectos estão correlacionados na disfunção sexual 

feminina (DSF). A quarta edição do Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações 

Mentais (DSM-IV), divide a DSF em quatro categorias: desejo sexual hipoativo (DSH), 

perturbação da excitação, perturbação do orgasmo e perturbação sexual dolorosa. Dessas, a 

causa mais comum de DSF é o DSH, definido como “ausência e/ou diminuição persistente ou 

recorrente de:  fantasias e pensamentos sexuais/eróticos, interesse e receptividade para a 

atividade sexual, resposta a estímulos sexuais, prazer e sensibilidade durante a atividade sexual” 

(GOUVEIA et al, 2018).  

Segundo um estudo de 2008, aproximadamente 1/3 das mulheres relataram algum 

grau de disfunção sexual. Sendo o desejo sexual hipoativo a principal causa, seguido por 

perturbação da excitação e anorgasmia. A primeira causa é intimamente relacionada com 

fatores biológicos, principalmente a partir da quinta década de vida, período que se com o 

climatério, quando há redução da produção de estrógenos pelos ovários e testosterona pelas 

suprarrenais, ambos hormônios envolvidos diretamente no desejo sexual. As duas últimas 

causas, embora também ocorram principalmente com o envelhecimento, estão mais 

correlacionadas com os fatores psicossociais que com os biológicos (LARA et al, 2008).   

Dentre as principais opções para o tratamento da disfunção sexual feminina encontra-

se a reposição estrogênica (contraindicada em casos de câncer hormônio dependente, por 

exemplo), a reposição androgênica com testosterona (tendo desvantagens que vão além do 

hirsutismo e da virilização da voz: aumento do risco de doenças cardiovasculares e efeitos a 

longo prazo desconhecidos) e as modalidades de psicoterapia. Por inúmeros motivos a maioria 

das mulheres que sofrem de DSF não buscam ajuda médica, a minoria que procura, depara-se 
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com muitos profissionais que não possuem qualificação suficiente para prescrever e fazer o 

correto seguimento do tratamento da disfunção. (CLAYTON et al, 2017). 

A má qualificação dos profissionais, que gera insegurança nas pacientes, associada 

ao contexto psicossocial das mulheres, que envolve uma grande carga de preconceito com uso 

de hormônios e/ou psicoterapia (pouco disponível nos sistemas públicos de saúde), é o grande 

impeditivo para o correto tratamento da DSF. Nesse contexto, os remédios fitoterápicos são 

uma excelente opção e melhor aceitos, principalmente pelas mulheres socialmente mais 

desfavorecidas (PYKE, 2019).  

São inúmeras as plantas que possuem componentes afrodisíacos. O Tribulus 

terrestres, aumenta a libido, atuando apenas no componente físico (hormonal), sem influência 

na parte psicológica. Elevando os níveis hormonais principalmente após a menopausa. A Maca 

Peruana (Lepidium meyenii), conhecida como “viagra peruano”. Aumenta a libido e intensidade 

do orgasmo. Além de reduzir os sintomas da tensão pré-menstrual (TPM) e do climatério 

(SHAMLOUL, 2010). O Gingko (Ginkgo biloba) aumenta a energia física e mental, reduz a 

ansiedade e estabiliza hormônios, assim aumentando a libido (PELLOW et al, 2016).  

 

OBJETIVOS 

Tendo em vista o levantamento teórico do grande problema de saúde que representa 

a disfunção sexual feminina associada a baixa qualificação dos profissionais de saúde para tratar 

isso, a Liga Acadêmica de Terapêutica Médica Aplicada (LATEM), com o corrente projeto, 

visa a inserção dos acadêmicos participantes na realidade prática da comunidade na qual a 

universidade está inserida. Bem como, inserir, desde a graduação, a importância do trabalho 

multiprofissional na atenção à saúde. Dessa forma atingindo o principal objetivo da LATEM: 

transformar o conhecimento teórico em algo prático que seja benéfico à comunidade.  Isso, 

neste projeto, foi feito por meio da busca de medicamentos fitoterápicos que atuem na melhora 

da disfunção sexual feminina, principalmente nas causadas por desejo sexual hipoativo. Tendo 

como premissa a busca ativa das mulheres a partir da quinta década de vida para orientações e 

distribuição de tais medicamentos. 
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METODOLOGIA 

Dos participantes da LATEM, três foram os interessados em participar do projeto 

sobre a DSF. Após revisão bibliográfica, foi definido a divisão do projeto em duas fases: a 

elaboração de um fôlder, como primeira, e, como segunda, a manipulação dos medicamentos. 

E também definido as mulheres usuárias do sistema público de saúde, principalmente aquelas 

a partir da quinta década de vida, como sendo o público alvo.  

A elaboração de um fôlder com um pequeno resumo sobre disfunção sexual feminina 

e com instruções acerca dos medicamentos fitoterápicos que agem no aumento da libido, visou, 

a priori, pesquisar diretamente o interesse do público alvo, aja vista apenas o conhecimento 

teórico dos participantes do presente projeto a respeito do tema. Para essa elaboração foram 

definidas três plantas que são amplamente disponíveis na região de inserção do presente projeto, 

facilitando assim a posterior manipulação dos medicamentos fitoterápicos.   

Para a entrega dos fôlderes, foi escolhido o Terminal Central de Transporte Público 

da cidade de Ponta Grossa, em horários de pico, quando há grande circulação de pessoas e, por 

consequência do público alvo também. A abordagem foi do tipo ativa, com os participantes do 

projeto fazendo uma pequena explicação a respeito do tema e do conteúdo do fôlder que estava 

sendo entregue. Durante essas explicações era observado o interesse ou não das mulheres, para 

assim ser definida a realização da segunda fase com a manipulação e posterior distribuição dos 

medicamentos.  

RESULTADOS 

A distribuição dos fôlderes possibilitou aos acadêmicos participantes o contato direto e 

amplo com o público alvo, com todas as dificuldades para a abordagem do tema sobre a 

disfunção sexual feminina. Acarretando dessa forma o melhor entendimento da importância do 

conhecimento e do treinamento, para que essa abordagem se torne algo mais comum. Com a 

distribuição de mais de cem fôlderes, o objetivo principal foi alcançado: a comunidade de 

alguma forma foi impactada e demonstrou ter demanda para os próximos passos do projeto: a 

manipulação e a distribuição dos medicamentos fitoterápicos. Além disso, foram definidos 

novos desafios, como a necessidade do aumento do número de participantes no projeto para 

abranger uma população maior e a elaboração de material para a instrução dos profissionais de 

saúde que atendem esse público alvo.  



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conhecendo a importância do problema de disfunção sexual feminina à saúde pública 

bem como sua ampla negligência, torna-se de grande relevância a inserção dos acadêmicos 

nesse contexto. Com essa inserção os acadêmicos têm ganho curricular expressivo que se reflete 

à população atingida por eles agora e no futuro, como profissionais, ou seja, há a geração de 

um melhor atendimento que beneficia diretamente a população feminina.  

 

APOIO 

Agradecimento à Fundação Araucária e à UEPG, por viabilizar este trabalho. 
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