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Grupo de Investigação em 
Sexualidade Humana 

 Contribuir para o conhecimento científico na 
área da sexualidade: 
 

– Disfunções Sexuais,  
– Comportamentos sexuais de risco,  
– Compulsividade e agressão sexual 

 

 Os estudos têm implicações ao nível da 
compreensão, prevenção e tratamento de 
problemas sexuais, mas também ao nível da 
promoção da saúde sexual em geral 



Grupo de Investigação em 
Sexualidade Humana 

 Resposta sexual, funcionamento sexual & 
sexual saúde  
– Determinantes da resposta e funcionamento sexual, 

avaliação da eficácia de intervenções psicológicas 
para os problemas sexuais e promoção da saúde 
sexual 

 Agressão sexual, adição & compulsividade 
– Determinantes psico-sexuais da agressão sexual, e 

adição sexual & compulsividade 
 Bem estar sexual, comportamentos de risco e 

vitimização 
– Determinantes psicossociais do bem-estar sexual, 

comportamentnos de risco e vitimização 
 



Grupo de Investigação em 
Sexualidade Humana 

 

 Para 2015-2020, o grupo vai investir no 
desenvolvimento de novas linhas de 
investigação, com destaque para a interacção 
entre os aspectos biomédicos e psicossociais da 
sexualidade:  
 

– Neurociências & sexualidade (Miguel CasteloBranco) 
– Medicina sexual (Pedro Vendeira) 
– Cancro e sexualidade (Vânia Gonçalves) 
– Sexualidade & genética comportamental (Raquel 

Costa)  
 



www.fpce.up.pt/sexlab 

http://www.fpce.up.pt/sexlab


INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL 
EM SEXOLOGIA 

 Alfred Kinsey 
 

 Masters & Johnson 
 

 David Barlow 
 

 Nova Geração 
– Erick Janssen 
– Ellen Laan 
– Cindy Meston 

 
 
 



OBJECTIVOS 
O SexLab resulta de uma parceria 

entre  a Universidade do Porto, o 
CINEICC (FPCEUC) e a Universidade 
de Aveiro 
 

Tem como objectivo principal conduzir 
investigação experimental e 
psicofisiológica em diferentes aspectos 
da sexualidade humana  
 



OBJECTIVOS 
O SexLab integra uma rede 

internacional de Laboratórios de 
investigação em sexologia coordenada 
pelo Professor Erick Janssen (Instituto 
Kinsey - Indiana University) 
 

É composto por dez investigadores (7 
doutorados e 3 doutorandos) para além 
de10 alunos de mestrado que estão a 
conduzir estudos na área da sexologia 



EQUIPAMENTO 
O SexLab tem equipamento que 

permite avaliar diferentes aspectos 
psicofisiológicos associados à resposta 
sexual 
 

Medidas de vasocongestão vaginal 
(fotopletismógrafo vaginal) que avaliam 
o nível de excitação fisiológica nas 
mulheres e medidas de tumescência 
peniana (indium gallium gauge) que 
avaliam as mudanças na circunferência 
peniana.  
 



EQUIPAMENTO 



EQUIPAMENTO 
 

Eyetracker 



EQUIPAMENTO  
 

Eyetracker 



EQUIPAMENTO 
O SexLab está ainda equipado com um 

conjunto de instrumentos 
psicofisiológicos avaliando respostas 
cardio-respiratórias, galvânicas 
(condutância galvânica da pele) de 
startle (eye blink) 
 

O SexLab dispõe ainda de software que 
permite produzir estímulos 
diversificados (SuperLab) e fazer a 
leitura de todas as medidas fisiológicas 
(Acqknowledge) 



EQUIPAMENTO 



PROJECTOS 
 Saúde Sexual da Mulher e do Homem: Contributos 

para um Modelo de Compreensão Biopsicossocial 
(financiamento FCT – 160.000 Euros) 
 

 Estudo Clínico sobre Eficácia no Tratamento 
Psicológico da Disfunção Eréctil (CBT vs medicação) 
(financiamento FCT – 79.000 Euros) 
 

 Resposta Sexual: Preditores Psicológicos e Correlatos 
Neuro-fisiológicos (financiamento FCT – 90.000 
Euros) 
 

 Factores de Vulnerabilidade Psicológica para o 
Desenvolvimento e Manutenção das Disfunções 
Sexuais e Preditores de Mudança Terapêutica 
 



PROJECTOS 

Saúde Sexual da Mulher e do 
Homem: Contributos para um 

Modelo de Compreensão 
Biopsicossocial (financiamento 

FCT – 160.000 Euros) 
 

Pedro Nobre, Sandra Vilarinho, Joana 
Carvalho, Ana Gomes, Cátia Oliveira, Pedro 

Laja, & Erick Janssen 

 
 

 



Saúde Sexual da Mulher e 
do Homem  

 

Pretendemos testar o papel dos 
aspectos psicológicos na resposta 
sexual fisiológica e subjectiva a 
diferentes estímulos (estímulos 
eróticos e relacionais vs material 
sexualmente explícito) e instruções 
sexuais (imaginar companheiro vs 
imaginar estranho) 



Saúde Sexual da Mulher e 
do Homem 

 

Os participantes para este estudo 
tinham idades compreendidas entre os 
18 e os 50 anos, casados/as e/ou a viver 
com o/a companheiro/a há pelo menos 6 
meses, sem dificuldades sexuais ou 
problemas médicos e consumo de 
medicação que interfira com o 
funcionamento sexual 



Comparação entre Filmes 
Sexualmente Explícitos e 

Filmes Relacionais/Eróticos 
 

 
 

 

Os resultados indicaram que os filmes 
sexualmente explícitos provocaram 
respostas sexuais fisiológicas (erecção e 
vasocongestão vaginal) mais elevadas 
comparativamente aos filmes de cariz 
relacional. Este efeito não ocorreu no 
entanto ao nível da resposta sexual 
subjectiva (sensações de excitação e 
prazer sexual) 



Comparação entre Instrução 
Parceiro e Instrução Estranho 

  

 

As instruções para fantasiar com o 
parceiro provocaram maior resposta 
sexual subjectiva (sensações de 
excitação e prazer sexual) e maior 
afecto positivo (emoções positivas) 
comparativamente às instruções para 
fantasiar com estranho (este resultado 
foi mais notório nas mulheres). Este 
efeito não ocorreu no entanto ao nível 
da resposta sexual fisiológica 



Comparação Homem vs 
Mulher  

 
 

Os resultados indicaram que as 
mulheres apresentaram uma resposta 
sexual subjectiva face aos diferentes 
estímulos sexuais (sensações de excitação 
e prazer sexual) em média superior aos 
homens. Esta diferença não foi no 
entanto significativa relativamente à 
resposta sexual fisiológica (erecção e 
vasocongestão vaginal) 



Preditores da Resposta 
Sexual 

 

O estudo indicou que o Afecto 
positivo (emoções positivas no 
decorrer dos filmes) e os pensamentos 
de cariz sexual foram os melhores 
preditores da resposta sexual 
subjectiva (sensações de excitação e 
prazer sexual). No entanto, a resposta 
sexual fisiológica mostrou ser 
relativamente independente das 
variáveis relacionais e psicológicas 
avaliadas 



Discrepância entre 
Resposta Sexual Fisiológica 

e Resposta Sexual 
Subjectiva 

 
 

 

Os nossos resultados mostraram uma 
baixa correlação entre a resposta 
sexual fisiológica (erecção e 
vasocongestão vaginal) e a resposta 
sexual subjectiva (sensações de 
excitação e prazer sexual) tanto no 
homem como na mulher 



Conclusões 
 

Estes dados podem ter implicações ao 
nível da promoção da saúde sexual e do 
tratamento das disfunções sexuais 
 

Os resultados mostram a importância 
dos pensamentos sexuais e emoções 
positivas na resposta sexual 
encorajando a adopção de atitudes 
positivas face à sexualidade com vista à 
promoção da saúde e satisfação sexual 
 



Conclusões 
 

Os dados suportam ainda a 
importância das psicoterapias 
cognitivas no tratamento das 
disfunções sexuais, visando sobretudo 
a modificação das emoções e 
pensamentos negativos durante a 
actividade sexual típicos dos homens 
e mulheres com dificuldades sexuais 



PROJECTOS 
 

Resposta Sexual: Preditores 
Psicológicos e Correlatos 

Neuro-fisiológicos 
(financiamento FCT – 

90.000 Euros) 
 

Pedro Nobre, Joana Carvalho, Manuela Peixoto, 
Vera Leirós, Pedro Laja, Ana Gomes, Pablo 
Iglesias, Reina Granados, & Erick Janssen 

 
 



MÉTODOS 
 

PARTICIPANTES 
 
 
 
 
 
 

160 voluntários (18 - 40) (80 homens 
e 80 mulheres) 
 

Critérios exclusão: disfunção sexual, 
psicopatologia, orientação homossexual, 
problemas médicos, medicamentos e 
drogas que afetam a resposta sexual  
 
 



DESENHO 

Subjective Arousal 
Thoughts 
PANAS 

Neutral Film 

Neutral Film 

Sexual Film 

Sexual Film 

False Feedback 

Subjective Arousal 
Thoughts 
PANAS 
Schemas 

NEOFFI 
SDBQ 

SIS/SES 
PANAS 
Schemas 

Schemas 

Screening 
Interview 

Randomized to condition 
and film order 



EXPERIMENTAL STUDY 
 

STUDY 1 
 

THE EFFECT OF THE 
NEGATIVE FALSE 

FEEDBACK 
 Pedro Nobre, Ana Gomes, Manuela Peixoto, Pablo 

Iglesias, Vera Leirós, Joana Carvalho, Erick 
Janssen 



STUDY 1 
THE EFFECT OF THE NEGATIVE FALSE 

FEEDBACK 
DEMOGRAPHICS 

False 
Feedback 

Group 
(N= 22 Men) 

No Feedback  
Group 

(N= 18 Men) 

 
p 

Age 
M (SD) 

 

 
23,82   (3,54) 

 
23,00   (3,31) 

 
n.s 

Marital Status 
Single / Married 

 
21 / 1 

 

 
18 / 0 

 
n.s 

 

Education 
High School / 

College 
 

 
5 / 18 

 
6 / 12 

 
n.s 

 

 
IIEF 

 

 
64,39   (12,87) 

 
61,10    (14,02) 

 
n.s 

 

False 
Feedback 

Group 
(N= 16 Women) 

No Feedback  
Group 

(N= 20 Women) 

 
p 

Age 
M (SD) 

 

 
23,25   (3,15) 

 
22,90   (4,09) 

 
n.s 

Marital Status 
Single 

 
16 Single 

 

 
20 Single 

 
n.s 

 

Education 
High School / 

College 
 

 
4 / 12 

 
9 / 11 

 
n.s 

 

 
FSFI 

 

 
33,90   (3,46) 

 
34,19    (4,31) 

 
n.s 

 



RESULTS 
MEN 

 

 
 

F (1, 37) = 5,46, p = .025, eta squared = .13 



RESULTS 
WOMEN 

 

 
 

F (1, 33) = 4,72, p = .037, eta squared = .13 



RESULTS 
GENITAL AROUSAL 

MEN 
 

 
 F (1, 28) = 3,86, p = .059, eta squared = .12 

F (1, 30) = 0,009, p = .925, eta squared = .00 
WOMEN 



EXPERIMENTAL STUDY 
 

STUDY 2 
 

PREDICTORS OF SEXUAL 
RESPONSE TO THE FALSE 

FEEDBACK 
 

What predicts changes in sexual 
response after the negative 

feedback 
 

Pedro Nobre, Ana Gomes, Manuela Peixoto, Pablo 
Iglesias, Vera Leirós, Joana Carvalho, Erick Janssen 

 
 



STUDY 2 
PREDICTORS OF SEXUAL RESPONSE TO 

THE FALSE FEEDBACK 
DEMOGRAPHICS 

False Feedback Group  
(N= 58 Men) 

Age 
M (SD) 
Range 

 

 
23,14   (3,82) 

18 - 36 

Marital Status 
Single / Married 

 
57 / 1 

 

Education 
High School / College 

 

 
20 / 38 

 
IIEF / FSFI 

 

 
63,61   (13,16) 

False Feedback Group  
(N= 58 Women) 

 
23,64   (4,17) 

19 - 38 

 
52 / 6 

 

 
13 / 45 

 
   30,87 (2,93) 



PREDICTORS OF SUBJECTIVE 
AROUSAL 

MEN 
Predictors of Subjective Arousal After Feedback  THOUGHTS β 

Model 1 F(1, 56) = 14,42,  p< .001 (R2 change=.21) 

Subjective arousal pre-feedback .45*** 

Model 2 F(5, 51) = 13,21,  p< .001 (R2 change=.45) 

Subjective arousal pre-feedback .10 

Sexual arousal thoughts .50*** 

Negative/distractive thoughts -.30* 

Body image & performance thoughts -.10 

Actress atractiveness thoughts .24 

Sinful thoughts .13 



PREDICTORS OF SUBJECTIVE 
AROUSAL 

WOMEN 
 THOUGHTS β 

Model 1 F(1, 56) = 52,78,  p< .001 (R2 change=.48) 

Subjective arousal pre-feedback .70*** 

Model 2 F(5, 51) =5,49,  p< .001 (R2 change=.18) 

Subjective arousal pre-feedback .46*** 

Sexual arousal thoughts .50*** 

Negative/distractive thoughts -.10 

Body image & performance thoughts -.01 

Actress atractiveness thoughts -.09 

Sinful thoughts .18 



PREDICTORS OF SUBJECTIVE 
AROUSAL 

MEN 

AFFECT β 
Model 1 F(1, 56) = 14,42,  p< .001 (R2 change=.21) 

Subjective arousal pre-feedback .45*** 

Model 2 F(2, 54) = 28,95,  p< .001 (R2 change=.41) 

Subjective arousal pre-feedback .13 

Positive Affect during film2 .86 *** 

Negative Affect during film2 -.30 ** 



PREDICTORS OF SUBJECTIVE 
AROUSAL 

WOMEN 

AFFECT β 
Model 1 F(1, 56) = 52,78,  p< .001 (R2 change=.48) 

Subjective arousal pre-feedback .70*** 

Model 2 F(2, 54) = 12,85,  p< .001 (R2 change=.17) 

Subjective arousal pre-feedback .50*** 

Positive Affect during film2 .50 *** 

Negative Affect during film2 -.06 



RESULTADOS 
 

Os resultados mostraram um 
efeito significativo do falso 
feedback negativo na excitação 
subjetiva em homens e mulheres 
 

Não houve efeito na excitação 
genital (apenas uma tendência 
nos homens) 
 
 

 



RESULTADOS 
 

Pensamentos e emoções no filme 
após o feedback negativo foram os 
melhores preditores da alteração da 
resposta de excitação subjectiva  
 
Nem pensamentos nem emoções 

após feedback foram capazes de 
predizer alterações na excitação 
genital 



CONCLUSÕES 
 

Pensamentos sexuais e emoções 
positivas após acontecimento 
negativo facilitam aumento da 
excitação subjectiva 

 

Pensamentos e emoções positivas 
durante a actividade sexual 
podem funcionar como factores 
de protecção para dificuldades 
sexuais 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJECTOS 
 

Estudo Clínico sobre Eficácia da 
Terapia Cognitivo-Comportamental 
versus medicação no Tratamento 

da Disfunção Eréctil 
(financiamento FCT – 79.000 

Euros) 
 
 
 
 

Pedro Nobre, Sandra Vilarinho, Cátia 
Oliveira, Patrícia Pascoal, Pedro Vendeira, 

Julia Heiman 
 



 
Estudo de Eficácia da TCC na 

Disfunção Eréctil 
 

METODOLOGIA 
 

 

PARTICIPANTES  
 

 90 homens com o diagnóstico de 
Disfunção Eréctil devido a factores 
psicológicos, de acordo com o DSM-IV 

 



 
Estudo de Eficácia da TCC na 

Disfunção Eréctil 
 METODOLOGIA 

 

PROCEDIMENTOS 
 

 Os participantes serão distribuídos 
aleatoriamente por três condições 
diferentes:  
– 1) Terapia Cognitivo-Comportamental 
– 2) Terapia farmacológica com inibidores da 

PDE5 
– 3) Lista de espera  



 
Estudo de Eficácia da TCC na 

Disfunção Eréctil 
 

IMPACTO E REPERCURSSÕES 
 

 Este projecto é um dos primeiros a comparar 
a eficácia da TCC versus medicação no 
tratamento da Disfunção Eréctil, e poderá ter 
repercussões na consolidação do 
conhecimento acerca da eficácia dos 
tratamentos para a DE e dos mecanismos de 
mudança terapêutica envolvidos 



Pre treatment Post treatment 

Mean SD Mean SD 

CBT (n= 7) 44.57 4.91 54.14 4.38 
MED(n =4) 36.50 6.50 55.00 5.80 

2 Group (CBT, MED) x 2 Time (pre-post) (mixed ANOVA) 

 IIEF sexual functioning total score  

Time effect (pre post) ** 
 F (1,9) = 11.24, p< .01 

Group effect (CBT vs MED) 
 F (1,9) = .31, p> .59 

Group*Time effect (interaction) 
 F (1,9) = 1.14, p> .31 



2 Group (CBT, MED) x 2 Time (pre-post) (mixed ANOVA) 

 IIEF erectile function 

Pre treatment Post treatment 

Mean SD Mean SD 

CBT (n= 7) 16.29 2.43 21.00 2.41 
MED (n=4) 10.75 3.22 24.50 3.19 

Time effect (pre post) ** 
 F (1,9) = 18.77, p< .01 

Group effect (CBT vs MED) 
 F (1,9) = .09, p> .77 

Group*Time effect (interaction) 
 F (1,9) = 4.49, p> .06 



Estudos Pós Doutoramento 
 
 

 
 Preditores psicossociais da saúde sexual em 

doentes com cancro (Ana Gomes) 
 

 Estudo Clínico Controlado sobre Eficácia no 
Tratamento da Dor Sexual em Mulheres 
(Cátia Oliveira) 
 

 Emoções e Movimentos Oculares Face a um 
Clip Sexual (Joana Carvalho) 
 

 Bem-estar Sexual e Factores associados em 
Homens e Mulheres com Fibromialgia (Pablo 
Iglésias) 



Estudos Pós Doutoramento 
 
 

 
 Vulnerabilidade Cognitiva Para as Disfunções 

Sexuais: Uma Abordagem Diádica e 
Experimental (Patrícia Pascoal) 
 

 Comportamentos Sexuais em Jovens 
Ofensores Sexuais (Ricardo Barroso) 
 

 Eficácia da Terapia Cognitivo-
Comportamental e da Terapia baseada no 
Mindfulness na Perturbação do Desejo e da 
Excitação Sexual nas Mulheres (Sandra 
Vilarinho) 
 



Estudos Pós Doutoramento 
 
 

 
 Disfunções sexuais em gays e lésbicas: 

Evidência para uma abordagem cognitivo-
afetiva 
– Investigador responsável: Maria Manuela Peixoto 

(nelinha.peixoto@gmail.com) 
 

 Agressão Sexual e Fatores Psicossociais 
Associados 
– Investigador responsável: Vera Leirós 
 (vera.sigre.leiros@gmail.com) 
 

mailto:nelinha.peixoto@gmail.com
mailto:vera.sigre.leiros@gmail.com


EQUIPA 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Pedro Laja Ana 
Gomes 

Joana Carvalho Cátia 
Oliveira 

 
 

 
 

 
 
 

 

Sandra 
Vilarinho 

 

sexlab@fpce.up.pt  
 

 

Manuela 
Peixoto 

Pablo Iglesias Vera Leirós 

Ana Gomes 

Ricardo Barroso Patrícia Pascoal 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=aac2439c5f&view=att&th=128544318b8600ea&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_g8oizi880&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=aac2439c5f&view=att&th=128544318b8600ea&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_g8oizi880&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=aac2439c5f&view=att&th=12868283a8568586&attid=0.1&disp=inline&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=aac2439c5f&view=att&th=12868283a8568586&attid=0.1&disp=inline&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=aac2439c5f&view=att&th=12868283a8568586&attid=0.1&disp=inline&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=aac2439c5f&view=att&th=12868283a8568586&attid=0.1&disp=inline&zw


EQUIPA 
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Consultores 
 

PEDRO VENDEIRA 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

ERICK JANSSEN       JULIA HEIMAN 
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