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Quando a ejaculação prematura 
reforça a angústia

Ejaculação rápida, ejaculação prematura ou 
ainda ejaculação precoce é a mais frequente das 
disfunções sexuais. Ainda hoje não existe um 
consenso em relação à sua defi nição nem quanto 
à melhor forma de tratá-la. Porém, sua defi nição 
deve levar em consideração alguns aspectos im-
portantes. 

Os critérios para defi nir e classifi car ejacula-
ção prematura – assim vou nomeá-la aqui – são 
numerosos e imprecisos. A ejaculação prematu-
ra ocorreria após a estimulação sexual mínima, 
antes, durante ou logo depois da penetração, ou 
seja, antes que o homem deseje. É importante que 
se levem em consideração os fatores que afetam 
a duração da fase de excitação, tais como idade, 
novidade da parceira ou situação sexual e fre-
quência da atividade sexual recente.

Ejaculação prematura primária (ou ao longo 
da vida) estaria presente desde o início da vida 
sexual. Já a ejaculação prematura secundária 
(ou adquirida) surgiria após um período em que 
o homem tivesse o controle da sua ejaculação. 
A ejaculação prematura pode ser generalizada, 
ocorrendo em qualquer situação sexual, inclusive 
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na masturbação; ou ainda situacional, ocorrendo 
em determinadas circunstâncias, de acordo com o 
Consenso Latino Americano de Disfunção Erétil 
(2003).

O ejaculador prematuro é aquele que não 
consegue ter a percepção do momento que an-
tecede a ejaculação e com isso não é capaz de 
controlar-se. O importante seria a qualidade do 
controle da ejaculação, que deve ser natural, fácil 
e voluntária. Ainda, o paciente com ejaculação 
prematura nunca desenvolveu um senso normal 
do que realmente sente em seus genitais quando 
excitado e quando chega ao orgasmo. Em função 
dessa defi ciência de percepção é que ele ejacula 
rápido e para resolver o problema ele precisará 
desenvolver a consciência do momento que ante-
cede a ejaculação, para então obter o controle. A 
percepção do controle da ejaculação no homem é 
central para compreender o impacto da ejacula-
ção prematura na insatisfação sexual.

Muitas vezes, observa-se a queixa de ejacula-
ção prematura em homens que apresentam baixa 
frequência de relações, sendo típica em homens 
que não aprenderam a modular o seu desempe-
nho e prolongar o processo da relação sexual.

Todas as disfunções sexuais possuem com-
ponentes psicológicos, independentemente se 
a origem está no corpo, soma, ou se é derivada 
de confl itos psicológicos. Falhas com relação ao 
orgasmo ou à ejaculação podem ser notadas em 
dez por cento dos homens casados. A ejaculação 
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prematura é mais frequente em jovens e está pre-
sente desde as primeiras relações sexuais.

A principal hipótese que explica a origem da 
ejaculação prematura seria relativa à ansiedade 
de desempenho, que difi cultaria a identifi cação 
do nível de excitação no momento que antecede 
ao orgasmo. Sugere-se que a terapêutica medica-
mentosa, associada à psicoterapia sexual, seria a 
recomendação para o tratamento da disfunção.

A ejaculação prematura de origem orgânica 
é rara e pode decorrer de enfermidade da uretra 
posterior – prostatite –, perda súbita de controle 
urinário e defecatório. O mau funcionamento dos 
mecanismos do refl exo que controla o orgasmo 
– na medula espinhal, nervos periféricos ou cen-
tros nervosos superiores –, assim como esclerose 
múltipla e distúrbios degenerativos, pode levar à 
ejaculação prematura.

De acordo com estudos científi cos da área, 
é baixa a incidência de problemas orgânicos na 
origem da disfunção. A história sexual, o início 
do sintoma, o grau de intensidade, o contexto em 
que se dá (se somente com uma parceira ou com 
outras), a existência ou não de fator desencadean-
te é que devem ser mais levados em conta.

O que é percebido como rápido pode ser sub-
jetivo. Se o homem tem uma parceira que chega 
ao orgasmo rapidamente, sua ejaculação prema-
tura pode não ser um problema para nenhum dos 
dois, e ambos podem viver muito bem assim. 
Em função disso, é importante levar em conta o 
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prazer do casal durante o processo de avaliação 
da queixa trazida.

Problemas de relacionamento também podem 
contribuir consideravelmente para a ejaculação 
prematura, mas nem sempre existe uma relação 
clara entre os problemas de relacionamento e 
os sexuais. Há muitos casais com problemas de 
relacionamento que não necessariamente apre-
sentam problemas sexuais. Outros fatores que 
podem causar ejaculação prematura são: comu-
nicação pobre entre o casal, medo de intimida-
de, difi culdades sexuais da parceira, problemas 
familiares e de trabalho e pressões sociais. Ou-
tras causas psicológicas que também contribuem 
para o problema podem ser atribuídas ao medo 
da gravidez, ansiedade, cultura, educação da fa-
mília, crenças religiosas que proíbem as relações 
sexuais antes do casamento e confl itos com a es-
colha sexual.

O diagnóstico da ejaculação prematura deve 
basear-se na queixa do paciente ou da parceira, 
em primeiro lugar. É necessário que o paciente 
que apresenta ejaculação prematura passe por 
uma avaliação médica e que posteriormente o mé-
dico o encaminhe para uma avaliação psicológi-
ca. Também é importante levar em consideração, 
para o correto diagnóstico, fatores como: idade, 
experiência sexual, parceira recente e frequência 
das relações. Obter a história médica geral e se-
xual, exame psíquico e exame físico geral e fazer 
uma entrevista com o casal é necessário.
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Existem várias teorias baseadas em modelos 
médicos e psicológicos que procuram explicar a 
disfunção, mas nenhuma tem sido satisfatória. A 
hipótese sobre a possibilidade de interação entre 
a relação dos fatores biogênicos e psicogênicos 
parece mais adequada do que tais fatores analisa-
dos isoladamente. 

Com insatisfação crônica, confl itos e raivas 
geradas pelas constantes frustrações que advêm 
da ejaculação rápida, o casal pode começar a 
evitar a intimidade sexual e consequentemente 
afetar também a ereção. Esse ciclo vicioso pode 
piorar a situação do ejaculador rápido, que já tem 
uma tendência a ser ansioso a respeito de sua per-
formance sexual. E é exatamente essa ejaculação 
rápida que reforçará a angústia do homem. Cada 
experiência negativa vai reforçando o sentimento 
de incapacidade, gerando mais angústia. É im-
possível para o homem obter ereção se o nível de 
angústia chega a esse ponto. 

A ejaculação prematura muitas vezes é um 
transtorno crônico em que o paciente não procu-
ra auxílio imediato. Quando não adequadamente 
avaliados, os pacientes podem ser diagnosticados 
como portadores de disfunção erétil, o que pode 
retardar o tratamento. É com muita frequência que 
se observam pacientes com ejaculação prematura 
primária que nunca buscaram ajuda sentirem-se 
envergonhados no momento da consulta com o 
urologista. Na verdade, eles adiaram tanto procu-
rar auxílio (geralmente por vergonha) que, pela 
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preocupação com o seu desempenho, começam a 
falhar. Só então, extremamente angustiados, bus-
cam atendimento médico. Mas, em função da ver-
gonha que sentem por terem de admitir para outro 
homem uma difi culdade sexual, não explicam a 
origem de sua disfunção. Alegam que começaram 
a perder a ereção e não sabem por que, nem quan-
do começou. Médicos que acreditam que muitos 
problemas sexuais têm origem psicológica enca-
minham pacientes com esse tipo de queixa para 
uma avaliação com psicólogos. Outros simples-
mente prescrevem ao paciente uma medicação 
oral para a ereção, afastando com isso a possibili-
dade de tratar realmente a causa do problema.

É importante explicar aos pacientes que perder 
a ereção após a ejaculação é normal, pois muitas 
vezes eles trazem a queixa de que estão perdendo 
a ereção, quando na verdade o problema é que 
ejaculam muito rápido.

A maioria dos casos de disfunção erétil come-
ça com queixas de ejaculação prematura. A preo-
cupação com o tempo da ereção e a cobrança da 
penetração são comuns na maioria dos homens, 
independentemente da idade. É importante que 
o homem possa livrar-se da preocupação com a 
virilidade e competição, bem como compreender 
que o sexo não se limita somente ao desempenho 
com seu pênis. Deve-se conscientizá-los de que 
as carícias e preliminares na relação são muito 
importantes. Eles, pela angústia que sentem, que-
rem pular essa parte.
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Existe uma relação entre orgasmo e ejacu-
lação, uma vez que a ejaculação acontece nos 
genitais, e o orgasmo no cérebro. A sensação de 
ejaculação concomitante com o orgasmo remete 
às primeiras experiências de ejaculação. Nessa 
fase (dez a doze anos), período operatório con-
creto, a capacidade cerebral é limitada, podendo 
interferir na capacidade do menino de interpretar 
o mundo. Ele associará a repetição destas expe-
riências, ejaculação e sensações prazerosas, ao 
orgasmo. Com isso, muitos homens têm difi cul-
dade em compreender que chegar ao orgasmo e 
ejacular não acontece necessariamente ao mesmo 
tempo. E esse fator deve ser bem explicado para 
os homens que tiram a próstata. Eles não ejacu-
larão mais, mas a capacidade de sentir o orgasmo 
será preservada, pois o orgasmo é cerebral.

Vou agora contar dois casos para ilustrar como 
ocorre a ejaculação prematura na prática. Os no-
mes que utilizo são fi ctícios, e as histórias foram 
alteradas para não identifi car o paciente, mas são 
baseadas em casos clínicos da vida real.

Caso 1

Paulo, 35 anos, casado há dez anos, vem en-
caminhado pelo urologista por apresentar eja-
culação prematura. Na primeira entrevista com 
a psicóloga, Paulo relata que sempre teve muita 
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difi culdade para controlar sua ejaculação. Por in-

sistência da esposa é que foi consultar com o uro-

logista. Aliás, foi a esposa quem ligou para mar-

car a avaliação psicológica. Conta que sempre foi 

muito tímido, não tomando nunca a iniciativa nas 

relações sexuais, até antes mesmo de conhecer 

a esposa. Na verdade, não se dava conta de que 

ejaculava rápido, pois seus relacionamentos com 

as meninas duravam pouco. Mas com a esposa é 

que fi cou evidente sua difi culdade. Na masturba-

ção ele também atingia o orgasmo rapidamente, e 

essa atividade foi muito intensa na adolescência. 

A esposa relata estar saturada com a situação, não 

aguentando mais a frustração que vem sentindo 

ao logo destes anos todos. Fala de forma agres-

siva na entrevista que, se Paulo continuar assim, 

vai pedir a separação. O paciente parece encolher 

no momento em que a esposa está falando isso. 

Alega que, a cada vez que ela fala assim, pior ele 

se sente, e que quando vai “tentar” se relacionar 

morre de medo de não conseguir se segurar e de 

ela fi car muito brava com ele.

O ciclo vicioso está instalado nesse casal, pois 

quanto mais medo Paulo sente, mais angustiado 

fi ca e tem mais difi culdade em segurar sua eja-

culação. Podemos pensar até na raiva que deve 

sentir pela forma pouco compreensiva da esposa 

para com sua difi culdade.

Como Paulo é muito ansioso, iniciamos um 

trabalho de terapia sexual associado à medicação. 

Exercícios utilizando a técnica Stop-Start foram 
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utilizados em conjunto com medicação antide-
pressiva. Essa técnica, desenvolvida pela Dra. 
Helen Singer Kaplan, consiste em perceber o 
momento que antecede à ejaculação e parar antes 
de gozar por três vezes, indo até o fi nal apenas na 
quarta vez. Este exercício pode ser mais bem 
compreendido no meu primeiro livro, Sexo: mui-

to prazer, na página 95. Uma vez por semana o 
casal comparecia à consulta, cujo objetivo, além 
dos exercícios, era também o de trabalhar o re-
lacionamento. A atitude agressiva da esposa e a 
passiva de Paulo, bem como a angústia por ele 
sentida, foram aos poucos amenizando.

O tratamento levou aproximadamente seis 
meses, sendo que Paulo deixou de utilizar a me-
dicação ao fi nal do quarto mês. O paciente passou 
a ter a percepção do momento que antecede a eja-
culação, e o relacionamento do casal melhorou 
muito, não só na questão sexual, mas também na 
capacidade de diálogo e compreensão entre eles.

Caso 2

João, 23 anos, sem parceira fi xa, vem encami-
nhado para avaliação psicológica por estar com 
disfunção erétil. Extremamente ansioso, chegou 
trinta minutos antes do seu horário, batendo insis-
tentemente na porta do consultório até ser aten-
dido. Ao ser informado de que estava adiantado, 


