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Satisfação na cama é fundamental para qualidade de vida 
 
Entre os homens brasileiros, os cariocas são campeões em fazer sexo sem envolvimento com a 
parceira 82,7% não se importam em distinguir amor de prazer. Para eles, uma vida sexual 
satisfatória ocupa a segunda posição no ranking da qualidade de vida, ficando atras apenas de 
uma alimentação saudável. Se comparada com os outros Estados, esta também foi a maior 
importância reservada para a vida sexual num ranking de 10 fatores que incluem prevenção de 
doenças, convivência com a família, trabalhar no que gosta e dormir bem. 
 
Os dados fazem parte de um estudo nacional realizado pela professora Carmita Abdo, do 
Hospital das Clínicas da USP. Mais da metade dos 8.237 brasileiros entrevistados fazem 
distinção entre vida afetiva e sexual, inclusive as mulheres - cujo índice difere em relação ao 
dos homens em apenas 10%. Os homens de Fortaleza e as mulheres de Manaus se destacam 
nesta distinção. 
 
Esta pesquisa é um retrato bem fiel da mudança do comportamento sexual da mulher - avalia 
Carmita. 
 
Cerca de 45% da população nacional está realizada tanto na vida sexual quanto na afetiva, e 
75% acreditam que a sua vida sexual é boa ou excelente. Os paulistas apresentaram os 
índices mais baixos no quesito satisfação. 
 
Acredito que a vida corrida e a pressão profissional influenciam muito. Para as mulheres, há 
fatores como variações hormonais e tabus sociais que atrapalham também acrescenta 
Carmita. 
 
Os brasileiros estão ficando cada vez mais exigente em relação à aparência e o desempenho 
do parceiro. O visual do parceiro é importante no estímulo sexual para 89% dos homens e 
72% das mulheres. Os pesquisadores acharam um dado inovador em relação a este assunto -
para 65% dos participantes, a preocupação da mulher com sua aparência física é comparável à 
do homem com a ereção. 
 
É opinião quase unânime na pesquisa - mais de 95% das mulheres e homens — que o sexo é 
importante para a harmonia do casal. Entre os participantes, 60% se preocupam em não 
decepcionar o parceiro. 
 
Em todas as pesquisas que fazemos, os brasileiros mostram que a satisfação do outro é mais 
importante até do que engravidar ou pegar doença venérea - atenta Carmita. 
 
As gaúchas se destacam quanto a conseguir atingir o orgasmo na relação sexual - 83% delas 
tem orgasmo, enquanto a média nacional é de 76%. A freqüência semanal com que os casais 
fazem sexo varia pouco no país - homens dizem ter três, e mulheres duas, em média. Pela 
pesquisa, entre sentir vontade de ter uma relação sexual, a maioria precisa de até 30 minutos. 
 
Essa diferença ocorre ou porque os homossexuais masculinos fazem mais sexo ou porque os 
homens têm relações extraconjugais - analisa Carmita. Mulheres só começam a ter menos 
relações a partir dos 50 anos, quando passam para cerca de uma por semana, provavelmente 
devido à menopausa. 
 
No Brasil, as pessoas iniciam a vida sexual com idade entre 13 e 17 anos, e com parceiros 
conhecidos. 
 



 
 

 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 26 nov. 2008, Primeiro Caderno, p. A24. 


