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Pesquisa do Hospital das Clínicas traça um mapa do comportamento sexual dos brasileiros 
 
Aquela velha imagem do brasileiro viril, sempre disponível e pronto para o sexo, está caindo 
por terra, junto com o desempenho deles na hora H. Segundo uma pesquisa nacional 
divulgada ontem, metade dos homens no pais tem ou teve dificuldade de ereção. As causas 
variam, mas são todas decorrentes de males modernos, como a má alimentação e o fumo. 
Entre as principais vilãs do romance estão colesterol alto, diabetes, hipertensão, males 
cardíacos e depressão. 
 
Quase 70% dos homens que participam da pesquisa têm até 40 anos, logo o problema está 
ficando cada vez mais precoce — comenta João Fittipaldi, diretor médico da Pfizer, que 
patrocinou o estudo. É importante o homem investigar a disfunção porque da sinaliza uma 
série de outras doenças. 
 
O estudo Mosaico Brasil, coordenado pela professora Carmita Abdo, coordenadora do Projeto 
Sexualidade do Hospital das Clinicas da USP, envolveu 4.206 homens e 4.031 mulheres de 10 
capitais brasileiras: Rio, BH, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Cuiabá, Manaus, Salvador, 
Fortaleza e São Paulo. Cerca de 85% dos participantes estavam na faixa etária entre 18 e 50 
anos. Entre eles, 10% se declararam homossexuais ou bissexuais. 
 
Os questionários eram aplicados por psicólogos especializados em sexualidade, que iam a 
diferentes locais, como shoppings, praças e parques, e davam o papel para a pessoa preencher 
de forma anônima, sozinha num estande — diz Carmita. 
 
Apresentavam falha erétil freqüente ou sempre 7,4% e 1,4% dos participantes da pesquisa, 
respectivamente. Outros 42% admitiram ter fases de falhas, mas disseram conseguir manter a 
ereção na maioria das vezes. No Rio, 44% dos homens perceberam piora de ereção com os 
anos, mas entre os brasileiros são os paulistas que menos conseguem manter "sempre" a 
condição. 
 
Dentre os participantes que decidiram usar um remédio para melhorar a ereção, quase 30% 
deles não consultaram suas parceiras, embora a pesquisa tenha mostrado que as mulheres 
convivem bem com o uso — só 5% delas são totalmente contra. 
 
Elas, mais que eles, acham que a ereção é fundamental para a satisfação sexual dos homens. 
E eles sabem perceber muito bem a reação das parceiras em relação às suas falhas — 
acrescenta Carmita. 
 
A jornalista B. da Silva, 24 anos, ficou 10 meses num relacionamento com um rapaz que não 
conseguia ter ereção. 
 
Não me sentia culpada, pedia para ele tentar de novo e ele sempre dava uma desculpa de 
problemas de trabalho ou na família — conta. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 26 nov. 2008, Primeiro Caderno, p. A23. 


