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O que é a 

sexualidade? 



De acordo com a Organização Mundial da Saúde, podemos 
considerar a sexualidade como: 

 

“Uma energia que nos motiva a procurar amor, contacto, 

ternura, prazer e intimidade. 

Integra-se no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e 

somos tocados. 

É ser-se sensual e ao mesmo tempo ser-se sexual. 

Influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e por 

isso influencia também a nossa saúde física e mental”. 



É muito ampla, pois: 

 

Afeta todo o nosso corpo e a pessoa que somos. 

 

  Faz parte da condição humana, desde o nascimento até à morte. 

 

Vai mais além do que a sua dimensão biológica e reprodutiva: 
  Influencia a construção da nossa identidade, enquanto homens ou 

mulheres (a forma como nos vestimos, comportamentos, comunicamos…) 

 

Contempla os nossos sentimentos, as nossas relações interpessoais e 
intimas. 

            



Quando a 
altura 
certa? 

Como vivê-las 
de forma 
saudável? 

Estarei 
preparado/a? 

Devo dizer 
sempre sim? 

Ou não? 



  Uma relação amorosa não deve ser vista como
  preliminar do sexo. 

 

  Deve ser vivida como uma descoberta a dois: 
 Do corpo 

 Do desejo 

 Do carinho 

 Dos afetos e sentimentos. Do amor. 



O problema 
emerge quando 
te pressionam…  

A importância de 
dizer NÃO!!!  

 Não tens que te sentir obrigado/a a ter determinados comportamentos 
apenas porque o/a teu/tua namorado/a quer! 

 
 Ceder a pressões e fazer aquilo que os outros desejam, sem ter em conta 
aquilo que sentimos (por falta de coragem de dizer NÃO), origina mal-estar 
e desconforto!  



 

Estratégias para lidares com 
momentos de pressão: 

 
1. Ponderação– não ceder a chantagens 

emocionais; 
 
2. Dialogar – sobre os assuntos que te 

estão a incomodar e que devem ser 
esclarecidos; 

 
3. Pedir um tempo /espaço – admite, 

sem medo, que necessitas de mais 
tempo para te decidires e que 
pressionar  não ajuda em nada.  







 Os rapazes são guiados pelo sentimento do prazer, 
sem compromisso e do medo de fracassar (manifestação 
da sua performance sexual, o que os outros pensam de si). 

 
 
  As raparigas sentem dificuldade em abordar a 

sexualidade perante as colegas; 
      
Tendem a associar mais a sexualidade ao romance/amor. 
      
Nas relações amorosas e sexuais  são orientadas pelos 

sentimentos e cumplicidade afetiva. 
      
Vivem a sexualidade essencialmente como um perigo – receio 

de engravidar, contrair DST. 



• Ajuda a alimentar o desejo e interesse nas relações amorosas. 
• Tem a função de complementar e estimular a sexualidade. 

• Despertam sensações e desejos, ajudam na descoberta dos 
próprios interesses.  

• É um processo de autodescoberta e de experimentação saudável. 

 
• São saudáveis desde que não prejudiquem a outra pessoa e nem 

se transformem em obsessão. 
 



GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA – 
ADULTOS À FORÇA! 

Em média, 12 adolescentes dão à 

luz, todos os dias em Portugal!!! 



1. Consequências orgânicas: 

- Riscos mais elevados para a mãe e para o bebé ( devido 
à imaturidade do sistema reprodutivo) – anemia, 
baixo peso, infeções, etc. 

 

- O crescimento uterino pode ser menor que o habitual; 

 

- Maiores probabilidades de complicações durante e 
após o parto. 

 



- Maior incidência de baixa autoestima relacionada com as 
alterações corporais; 

 
- Momento de crise e de reajustamento – nova identidade e 

papel;  
 
-Desorganização pessoal; 
 
- Stress e depressão, sobretudo pós-parto; 
 
- Abandono escolar que pode conduzir à frustração, quer nas 

raparigas quer nos rapazes; 
 
- Sentimentos de culpa. 

 

2. Consequências psicológicas 



- Abandono escolar; 

 

- Dificuldade de inserção no mercado de trabalho; 

 

- Alterações nas rotinas das relações sociais; 

 

- Confronto com tarefas adultas perante as quais 
podem ainda não sentir-se capaz. 

 

3. Consequências sociais 



Aborto  
(interrupção voluntária da gravidez) 

•  Em Portugal é possível nas seguintes condições: 
 
•  Nas primeiras 10 semanas da gravidez - Por opção da 

mulher. 
 
• Até às 16 semanas – Em caso de violação ou crime sexual. 

 
• Até as 24 semanas - Se o feto sofrer de doença grave 

incurável ou malformação congénita. 
 
• Em qualquer momento - Se o feto for inviável e em caso de 

perigo de vida para a grávida ou na possibilidade desta 
sofrer de lesão grave irreversível, física ou psíquica.  

 



 Para a jovem grávida: 

 

Diminuição da autoestima, associada à sensação de destruição 
do próprio filho;  

 
Diminuição do desejo sexual face ao companheiro;  

 
Sentimentos de culpa ou de frustração; 

 
Instabilidade emocional, Irritabilidade;  

 
Depressão ;  

 
Tendência para se afastar e isolar socialmente do grupo de 
amigos. 

Aborto – Que impacto? 
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