
Info bàsica per si cal 



Fàrmacs que poden produir disfuncions sexuals 
MEDICAMENT DISMINUCIÓ DESIG DISFUNCIÓ ERÈCTIL DIFICULTAT ORGASME I 

EJACULACIÓ 

ANTIDEPRESSIU Amitriptilina 
Clomipramina 
Fluoxetina 
Imipramina 
Paroxetina 
Sertraina 
Fenelcina 

Amitriptilina 
Citalopram 
Doxepina 
Fluoxetina 
Imipramina 
Nortriptilina 
Paroxetina 
Fenelcina 
Sertralina 
Tranicipromina 

Citalopram 
Clomipramina 
Doxepina 
Escitalopram 
Fluoxetina 
Fluvoxamina 
Imipramina 
Nortriptilina 
Paroxetina 
Sertralina 
Tranilcipromina 
Venlafaxina 

ALTRES PSICOTROPS Alprazolam 
Clorpromacina 
Flufenacina 
Liti 
Risperidona 

Clorpromacina 
Flufenacina 
Liti 
Risperidona 

Alprazolam 
Flufenacina 
Halopreridol 
Risperidona 

FARMACS CARDIOVASCULARS Clonidina 
Digoxina 
Hidrocloritiazida 
Metildopa 
Espironolactona 

Beta bloquejants 
Clonidina 
Digoxina 
Hidroclorotiazida 
Metildopa 
Espironolactona 

ALTRES Cimetidina Antihistaminics 
Cimetidina 
Ciproterona 
Disulfiram 
Agonistas de la GH 
Psudoefedrina 

Naproxe 



Informació essencial... La tenim? 

• Regles del joc 

• Identificació/ Orientació/Rol --- sexual 

• Coneixement cicle menstrual     

• Anatomia femenina i masculina 

• Resposta sexual 
 



Regles del joc (Sexu muxu/ Felix López) 
CONSENTIMENT : Només faig allò que l’altra persona vol compartir amb mi 
 
PLAER CONSENTIT:  Pel benestar dels dos, no només he de buscar el meu propi plaer. 
 
SALUT SEXUAL:  He de cuidar la salut de la meva parella.  He de cuidar la meva pròpia salut 
 
LLEIALTAT: No he d’amagar les meves intencions. No puc enganyar. 
  
IGUALTAT: Tots soms iguals, sigui quin sigui el nostre sexe, sigui quin sigui la nostra forma de 

viure’l.  També cal aplicar-lo a les relacions de la intimitat. 
 
VINCULACIÓ: Li puc demanar a l’altra persona que sigui la meva parella.  No puc obligar a 

ningú que sigui la meva parella. 
 
TENIR CURA DE L’ALTRE: He de cuidar la meva parella, per a créixer i madurar junts. Per això 

he d’intentar saber quins son els seus objectius a la vida, ajudar-la a aconseguir-los. 
També he de conèixer quins son els meus i demanar el suport que necessito. 



Aclarim conceptes de gènere  



Cicle menstrual 

 



Fases “emocionals” del cicle menstrual 



Anatomia bàsica femenina 



Quan medeix el clitoris? 







El punt G 





Anatomia masculina 





El punt P 



Resposta sexual 

Com funcionem? 
 
Estudis sobre resposta sexual: 
 
Masters and Jonshon: 1957-1966   
Kaplan: 1975 
Basson:2001 
 



Masters and Jonshon: 1957-1966   
 



Kaplan: 1975 
 



Resposta sexual de Basson. 2001 

Intimitat 
emocional 

Motivació 
per iniciar o 
respondre 

Estímul 
sexual 

Excitació 
sexual 

Augment 
del desig i 
excitació 

Satisfacció 
física i 

emocional 

Inici desde 
la neutralitat 

Desig sexual 
espontani 



Fisiologia sexual 
EXCITACIÓ EXCITACIÓ 

Lubrificació vaginal Erecció pene 

          Erecció del clítoris Augmenta la mida de l’escrot 

          Inflamació dels llavis  Augmenta la mida dels testicles 

MESETA  MESETA 

Coloració dels llavis Secreció de les glàndules de Cowper 

          Estretament vaginal Contracció de la glàndula prostàtica 

          Elevació de l’úter i retracció del clítoris Contraccions vesícules terminals 

ORGASMO  ORGASMO 

 Contraccions de l’úter Ejaculació 

          Contraccions rítmiques  Contraccions del pene, uretra i esfínter 

          Contracció de l’esfinter rectal  Contracció de l’esfinter rectal 

RESOLUCIÓN  RESOLUCIÓN 
L’uter i la vagina recuperen l’estat inicial El pene i escrot recuperen l’estat inicial 



Classificació DSM IV 
Trastorns del desig sexual: 

– F52.0 Desig sexual hipoactiu 
– F52.10 Trastorn per aversió al sexe 

 
Trastorns de l’excitació sexual: 

– F52.2 Trastorns de l’excitació sexual en 
la dona 

– F52.2 Trastorns de l’erección en l’home 
 

Trastorns de l’orgasmo: 
– F52.3 Trastorn orgàsmic femeni 
– F52.3 Trastorn orgàsmic masculí 
– F52.4 Ejaculación precoç 

 
Trastorns sexuals per dolor: 

– F52.6 Dispareunia (no causada per 
malaltia orgànica) 

– F52.5 Vaginisme (no causada per 
malaltia orgànica  

Trastorno sexual debido a una 
enfermedad médica 

– N94.8 Desig sexual hipoactiu en la dona 
– N50.8 Desig sexual hipoactiu en l’home 
– N48.4 Trastorn de  l‘ereccó en l’home 
– N94.1 Dispareunia femenina  
– N50.8 Dispareunia masculina  
– N94.8 Altres trastorns sexuals femenins  
– N50.8 Altres trastorns sexuals 

masculins  
 
 Trastorn sexual inducit per substàncias 

 
Parafilies 
 
F64 Trastornos de la identidad sexual 
 



Diferències DSM IV- DSM V 
En el DSM V totes les disfuncions sexuals (excepte la 

induida per substàncies o medicació) requereixen una 
durada mínima de 6 mesos i criterios de gravetat més 
precisos, per a reduir el sobrediagnòstic. 

 
 

Es nou en el DSM V el Trastorn per penetració/dolor 
genitopèlvic i representa una combinació de las 
categories del DSM IV de vaginisme i dispaurenia 

 
S’elimina el diagnóstico de trastorno por aversió al sexe, 

pel baix uso i absència estudis que l’avalin 



Classificació CIE-10 
F52Disfunción sexual no orgánica. 
 F52.0 Absència o pèrdua del desig sexual. 
 F52.1 Rebuig sexual i absència de placer sexual. 
 F52.2 Fracàs de la respuesta genital. 
 F52.3 Disfunció orgàsmica.  
  F52.4 Ejaculación precoç. 
 F52.5Vaginisme no orgànic. 
 F52.6Dispareunia no orgànica. 
 F52.7Impuls sexual excessiu. 
  F52.8 Altres  disfuncions sexuales no atribuibles a malalties o trastorns orgànics. 
 F52.9 Disfuncions sexuales no atribuibles a malalties o trastorns orgànics. 
 
F65Trastorns de la inclinació sexual. 
F65.0 Fetitxisme 
 
 
F66Trastorns psicològics i del comportament del desenvolupament i orientació sexuals. 
 F66.0 Trastorn de la maduració sexual. 
 F66.1 Orientació sexual egodistònica. 
 F66.2Trastorn de la relació sexual. 
 F66.8 Altres  trastorns del desenvolupament psicosexual 

http://www.psicomed.net/cie_10/cie10_F52.html
http://www.psicomed.net/cie_10/cie10_F65.html
http://www.psicomed.net/cie_10/cie10_F66.html
http://www.psicomed.net/cie_10/cie10_F66.html


Nova classificació. 

http://www.newviewcampaign.org/manifesto3.asp 

 

I.SEXUAL PROBLEMS DUE TO SOCIO-CULTURAL, POLITICAL, OR ECONOMIC FACTORS 
 
II. SEXUAL PROBLEMS RELATING TO PARTNER AND RELATIONSHIP 
 
III. SEXUAL PROBLEMS DUE TO PSYCHOLOGICAL FACTORS 
 
IV. SEXUAL PROBLEMS DUE TO MEDICAL FACTORS 
 
 
 
 

http://www.newviewcampaign.org/manifesto3.asp
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