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DOCUMENTO ELABORADO COM O APOIO DE

COVID-19 E SEXUALIDADE
RECOMENDAÇÕES PARA  

A INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA
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A pandemia COVID-19 afectou todas as 
áreas da nossa vida, incluindo a sexuali-

dade e a vida sexual. A necessidade de reorganização 
das rotinas laborais e pessoais/familiares, o distancia-
mento físico, a utilização de máscaras e as restantes 
medidas de protecção impostas pela pandemia, a crise 
socioeconómica, a instabilidade e a incerteza, podem 
impactar significativamente as relações de intimidade, 
o desejo e a sexualidade.

Da mesma forma que, numa situação de normalidade, 
as atitudes, crenças e os comportamentos sexuais di- 
ferem de pessoa para pessoa e afectam a sua sexual-
idade (Nobre & Pinto-Gouveia, 2006, 2008), a situação 
de excepção que actualmente vivemos tem também 
diferentes impactos sobre a sexualidade e nos dif-
erentes contextos das relações íntimas, amorosas, 
eróticas e sexuais. Saliente-se que as dimensões da 
intimidade e da sexualidade se encontram fortemente 
associadas ao ajustamento emocional (Pascoal et al., 
2020). Nesse sentido, é expectável que os conceitos de 
espaço pessoal, espaço relacional e espaço para o con-
tacto sexual tenham de ser revistos. 

Embora a COVID-19 não seja considerada uma infecção 
sexualmente transmissível, sabemos que as actividades 
sexuais, particularmente quando com múltiplas/os par-
ceiras/os ou parceiras/os ocasionais, podem aumentar 
o risco de transmissão do SARS-CoV-2. Para além di- 
sso, as circunstâncias da pandemia podem colocar um 
conjunto diverso de obstáculos à sexualidade, para 
toda as pessoas (aqueles que têm um/a parceiro/a e 
aqueles que não têm). O medo de ser contagiada; o sen-
timento de culpa por poder contagiar a outra pessoa; o 
stresse e o cansaço; as formas diferentes de lidar com 
ansiedade e com as medidas de protecção; a ansiedade 
e as preocupações financeiras, podem interferir com 
as relações emocionais, a intimidade entre pessoas, a 
atividade sexual e a sexualidade individual, afectando a 
saúde, física e psicológica.

A

Para as pessoas que estão em relação, seja numa 
relação monogâmica ou noutro tipo de relação, a pan-
demia pode acentuar diferenças pré-existentes no que 
diz respeito ao nível de desejo sexual, à perceção de pis-
tas sexuais  (Carvalheira et al., 2011) e outras divergên-
cias. Por exemplo, um dos elementos pode utilizar a 
actividade sexual como uma estratégia para lidar com 
a ansiedade e a angústia e outro pode perder o intere- 
sse e o desejo de ter relações ou atividade sexuais. 
Para algumas pessoas, o facto de passar mais tempo 
em casa traduz-se num maior investimento na vida se- 
xual e no reforço da intimidade, para outras, a disponib-
ilidade para a intimidade e para o sexo são reduzidos. 
Nas relações, a discrepância do desejo sexual é habit-
ual e o seu agravamento, em contexto de pandemia, 
é expectável (Carvalho & Pascoal, 2020; Dewitte et al., 
2020).

Para quem não está numa relação, as oportunidades 
para desenvolver novas relações e ter encontros se- 
xuais estão diminuídas, o que pode, para algumas pes-
soas que desejem ter um envolvimento amoroso ou 
sexual, agravar a sensação e a perspectiva de isolamen-
to e de solidão. 

O aumento da frequência das actividades mastur-
batórias ou da sexualidade com utilização de meios 
digitais (Lehmiller et al., 2020) pode ter aspectos positi-
vos, mas também causar insatisfação e levantar outras 
preocupações / problemas (como a da cibersegurança 
ou o uso pouco saudável da tecnologia, por exemplo) 
(Wind et al., 2020).

Nalguns casos, um conjunto de factores (como o re-
ceio da transmissão do vírus, o isolamento, o stresse 
e a ansiedade, a depressão e a solidão, o aumento dos 
conflitos e da violência doméstica, a diminuição dos 
contactos presenciais, o consumo problemático de su- 
bstâncias, as dificuldades de relacionamento interpe- 
ssoal e os problemas sexuais pré-existentes) podem ter 
um impacto particularmente negativo na sexualidade 
ou nas práticas sexuais (por exemplo, abstinência se- 
xual, práticas sexuais coercivas e violentas, desinteres-
se pelo sexo, adição à pornografia, comportamentos 
sexuais de risco ou perturbações sexuais como a eja- 
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culação prematura) (Li et al., 2020b; Pascoal et al., 2020) 
colocando em risco diferentes direitos sexuais (WAS, 
2020; Hussein, 2020).

A consciencialização dos Psicólogos sobre o impac-
to da COVID-19 na Saúde psicológica (Paulino et al., 
2020; Pierce et al., 2020; Xiong et al., 2020) e sexual é 
muito importante para garantir uma resposta ade-
quada, promovendo este momento como uma opor-
tunidade para promover a saúde sexual e os direitos 
sexuais, não esquecendo as especificidades e o impacto 
diferencial da pandemia em populações habitualmente 
mais vulneráveis à violação dos direitos sexuais, ou ao 
preconceito e estigma no contexto da sexualidade ao 
longo do percurso de vida, entre as quais as populações 
migrantes, a população LGBTQI+, a população com di-
versidade funcional, pessoas com doença crónica e o/
as trabalhadore/as sexuais (Alarcão et al., 2019; Gato et 
al., 2020; Moleiro et al., 2009, 2018; Pereira et al., 2018; 
Platt et al., 2020; Santos et al., 2019; Suen et al., 2020)

1. EVIDÊNCIAS 
CIENTÍFICAS SOBRE O IMPACTO 
DA COVID-19 NA SEXUALIDADE 

Nos últimos meses, tem havido algum investimento 
científico para a compreensão do impacto da COVID-19 
no âmbito da sexualidade humana. A evidência recolhida 
até ao momento corrobora a ocorrência de alterações 
na resposta e no comportamento sexual. Alguns estu-
dos realizados revelam uma diminuição no número de 
parceiros sexuais, diminuição na frequência, desejo e 
satisfação sexual (Li et al., 2020a), aumento da activi-
dade masturbatória e uma deterioração das relações 
com os parceiros (Li et al., 2020b). 

Para as pessoas que não estão em nenhuma relação, 
mas que gostariam de estar, as oportunidades para so-
cializar e desenvolver novos encontros sexuais estão 
limitadas, o que pode constituir mais um motivo para se 
sentirem isolados/as e angustiados/as. Esta situação 

parece ter contribuído para o aumento da utilização 
dos sites e aplicações para encontros sexuais, mas 
também para o aumento da frequência das actividades 
masturbatórias (Ballester-Arnal et al., 2020). Por outro 
lado, um estudo realizado na Turquia mostrou que as 
mulheres inquiridas relataram um aumento do desejo e 
da frequência com que se envolviam sexualmente, uma 
diminuição do desejo de engravidar, diminuição do uso 
de contraceptivos e mais queixas menstruais (Yuksel & 
Ozgor, 2020). Um estudo italiano mostrou que as me-
didas de confinamento também se encontram asso-
ciadas a um aumento no desejo sexual e à elevada uti-
lização de pornografia e aumento do auto-erotismo, que 
por sua vez encontra-se associada a uma diminuição 
significativa da satisfação sexual (Cocci et al., 2020)). 

Estes dados evidenciam que a pandemia pode desen-
cadear, refrear e redefinir diferentes aspectos da sex-
ualidade humana, dependendo da interacção entre as 
variáveis exploradas, como o sexo, a idade, o contexto 
relacional, a saúde mental 8e.g., regulação emocional) 
(Moura et al., 2020; Vasconcelos et al., 2020), o con- 
texto sociocultural e a percepção e capacidade de tol-
erância à situação que estamos a viver. O próprio con-
texto desencadeado pela pandemia é considerado um 
factor predisponente para disfunções e dificuldades 
sexuais, tanto por exacerbar estilos de pensamento de-
sadaptativos pré-existentes em relação à sexualidade 
(e.g., medo de contaminação; preocupações com o 
corpo que funcionam como distrações das sensações 
corporais) (Tavares et al., 2020), como pela adaptação 
a uma dinâmica relacional diferente do habitual (e.g., 
distanciamento físico, partilha constante do espaço 
doméstico, conciliação de diferentes relações). 

Considerando a importância das variáveis sexual e rel-
acional na saúde mental e qualidade de vida das pes-
soas (Carvalheira et al., 2015; Pascoal et al., 2018; Pa- 
scoal, Shaughnessy & Almeida, 2019; Popkin & Santelli, 
2014), apresentam-se um conjunto de recomendações 
para a intervenção dos/as Psicólogos/as no âmbito das 
relações de intimidade/sexualidade.
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pais a tempo inteiro. Se por um lado, algumas pessoas 
tiveram de se adaptar ao afastamento físico do/a pa   
rceiro/a devido às medidas de distanciamento, para 
outras o contacto a tempo inteiro com os/as parcei-
ros/as poderá ser uma fonte de stresse adicional na 
relação – muitas vezes agravado pelo desafio da pa-
rentalidade aliado às actividades escolares em regime 
presencial e/ou à distância e ao impacto da pandemia 
na saúde mental do/as jovens (Francisco et al., 2020). 
Quando há poucas oportunidades para actividades 
independentes ou tempo separado e quando a intimi-
dade colapsa nesta fusão, o desejo sexual pode ficar 
comprometido, perturbando o equilíbrio entre as nos-
sas necessidades de proximidade e a nossa necessi-
dade de autonomia/individuação e separação (Ferrei-
ra et al., 2016).

•  Reconhecer as diferenças e oscilações no modo 
como as pessoas reagem à situação de pandemia, 
dependente das suas características individuais, re- 
lacionais e contextuais especificas. Algumas pessoas 
perdem completamente o interesse no sexo, outras e- 
xperienciam um aumento do desejo sexual e podem 
até usar o sexo como um mecanismo de coping para 
se sentirem emocionalmente ligados e aliviarem a an-
siedade (Carvalho et al., 2017).  Estas diferenças po-
dem ficar mais visíveis durante esta crise pandémica 
pelo modo como cada um/a perspectiva a importân-
cia/necessidade da intimidade/sexualidade nesta 
fase.

• Defender os direitos sexuais e combater o estigma. 
É provável que o actual estado de pandemia maximize 
a violência de género e a violência sobre as minorias 
sexuais. As/os Psicólogas/os devem prestar particular 
atenção às necessidades de minorias sexuais (Molei-
ro et al., 2009; Peixoto & Nobre, 2014), adolescentes e 
seniores, procurando prevenir o estigma e o precon-
ceito. O impacto da COVID-19 tem exposto ainda mais 
as desigualdades sociais, económicas e de acesso a 
cuidados de saúde primários e diferenciados, como no 
caso dos serviços de saúde sexual e reprodutiva (Hall 
et al., 2020), que se torna especialmente preocupante 
em casos como a interrupção voluntária da gravidez 
(Todd-Gher & Shah, 2020) e a suspensão de proce- 
ssos de redesignação sexual e acompanhamento a 

2. RECOMENDAÇÕES 
GERAIS PARA A INTERVENÇÃO 
PSICOLÓGICA

• Manter-se actualizado/a sobre a pandemia, sobre 
os resultados dos estudos que estão em curso sobre 
o impacto da COVID-19 na sexualidade e orientações 
técnicas que daí possam resultar.

• Identificar os desafios que as medidas de protecção 
da saúde implicaram e implicam na vida das pessoas 
no contexto relacional/sexual. 

Por exemplo:

- Parceiros/as recentes que tiveram de interromper a 
relação – pelo menos em termos de contacto presen-
cial – ou, que por essa razão, decidem viver juntos de 
repente; 

- Parceiros/as adolescentes que experienciam uma 
separação abrupta interferindo no seu comportamen-
to sexual e relacional exploratório;

- Parceiros/as com relacionamentos à distância que 
se viram de repente forçados a explorar novas formas/
significados de estarem ligados íntima e sexualmente; 

- Parceiros/as que acabaram de vivenciar o fim de um 
relacionamento e têm de se adaptar à sua nova si- 
tuação, vendo-se repentinamente privados de suporte 
social em formato presencial; 

- Parceiros/as cuja relação estava em fase de ruptura 
e que se viram confrontados com a crise pandémica.

•  Identificar processos de adaptação e mudança 
na rotina diária com impacto na sexualidade. Por e- 
xemplo, muitas pessoas tiveram de adaptar os seus 
papéis, passando de uma situação em que estavam 
focados predominantemente na carreira para serem 
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pessoas trans.

•   Avaliar o Impacto na Saúde Psicológica e Sexu-
al. É importante que sejam avaliadas e acompanha-
das as crenças sexuais partilhadas por homens e 
mulheres, que muitas vezes orientam os comporta-
mentos adoptados e que quando são muito rígidas  
associam-se a maior desajustamento sexual (Nobre 
et al., 2003; Pascoal et al., 2017; Pascoal et al., 2018). 
Ainda que possa ser considerado uma questão menor, 
sabe-se que as preocupações com o corpo, especifi-
camente com a imagem corporal, têm um efeito ne-
fasto na sexualidade (Carvalheira et al., 2017; Pascoal, 
Raposo & Oliveira, 2015; Silva et al., 2016), muitas ve- 
zes através da prática de restrições alimentares e seu 
impacto orgânico. Neste sentido, é importante perce-
ber se a pandemia desencadeou ou maximizou preo- 
cupações estéticas e inibições relacionadas com o 
corpo e se este é um factor explicativo para as dificul-
dades em iniciar ou manter atividade sexual. É ainda 
importante que, no contexto da avaliação dos factores 
da área da saúde mental que estão associados ao dis-
tress sexual, sejam avaliados e contemplados na ava- 
liação os factores transdiagnóstico de índole cogni-
tiva, uma vez que a pandemia pode ter agravado pa-
drões de pensamento mal adaptativos e caracteriza-
dos pelas cognições perseverativas (Pascoal, Raposo 
& Roberto, 2020).

•   Valorizar a importância do prazer sexual e intim-
idade sexual. O aumento de interacções positivas 
entre os/as parceiros/as pode ser eficaz para apoiar 
e manter a saúde sexual durante este tempo difícil e 
stressante. Experiências relacionais positivas podem 
ser particularmente importantes para promover uma 
ligação íntima e sexual. Poderá ser importante renego-
ciar o significado do sexo e reavaliar a importância da 
intimidade sexual e toque físico como forma de redu- 
zir o stresse. Momentos de crise permitem oportuni-
dades para mudar, reconectar-se, introduzir uma nova 
perspectiva e reavivar dinâmicas relacionais. 

•    Facilitar o diálogo sobre a intimidade/sexualidade 
na prática clínica. Apesar de poderem existir outras 
preocupações urgentes, a questão da sexualidade no 
contexto da pandemia não deve ser ignorada. Consi- 

derar formular uma pergunta geral, como por exem-
plo, “Tempos stressantes como estes muitas vezes 
podem ter um impacto negativo na sexualidade, esta 
é uma preocupação para si?”, desta forma a pessoa 
sente que a sua preocupação é adequada e é seguro 
falar sobre o assunto. Caso a pessoa responda que 
não é uma preocupação, saberá que poderá abordar 
esse assunto futuramente.

•  Mostrar disponibilidade para escutar, esclarecer e 
apoiar as preocupações sobre as questões sexuais. 
As preocupações face à intimidade/sexualidade e as 
dificuldades sexuais não devem esperar a resolução 
da pandemia para serem abordadas. Quanto mais 
tempo as dificuldades sexuais demorarem a ser abor-
dadas, mais complexas tenderão a ficar.

•  Confirmar se as pessoas estão informadas sobre a 
infecção e formas de contágio e, se necessário, de-
sconstruir, de forma fundamentada, preocupações e 
medos. A COVID-19 pode transmitir-se pelas partícu-
las respiratórias. Não há uma evidencia sólida de que 
o novo coronavírus se pode transmitir pela via genital 
e contacto anal, mas sabe-se que passa pelo beijo e 
contacto físico, que são comportamentos comuns 
nas relações íntimas/sexuais. 

•  Incentivar a avaliação e gestão de risco. É natural 
que os parceiros queiram ter relações sexuais, sendo 
importante ajudar a considerar os níveis de conforto 
com o risco – individuais e em conjunto com o/a par-
ceiro/a. Uma conversa sobre a COVID-19 é essencial 
para que os parceiros possam avaliar a sua compatibi-
lidade no que diz respeito à tolerância do risco e nego-
ciar um consentimento mútuo. É importante reforçar a 
necessidade do consentimento e a definição de regras 
também no contacto sexual virtual/digital (por exem-
plo, os/as parceiros/as deverão falar sobre a situação, 
expectativas e como salvaguardar a privacidade, no-
meadamente sobre guardar fotografias, vídeos ou ou- 
tros conteúdos).

•   Incentivar o autocuidado, enquanto acções essen-
ciais para a Saúde física, psicológica e sexual.  

•  Incentivar a exploração de formas alternativas de 
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viver a sexualidade/intimidade. Independentemente 
do impacto do stresse e ansiedade vividos durante a 
pandemia que podem refletir-se no desejo sexual, na 
qualidade e satisfação da relação sexual, a flexibili-
dade, aceitação e abertura para se ajustar às circun-
stâncias de mudança e procurar novas formas de se 
relacionar com o/a parceiro/a, novas formas de e- 
xpressar e viver a sua sexualidade, poderão ser aspec-
tos positivos a valorizar a relação e/ou a experiência 
sexual.  Por exemplo, existem inúmeras opções di- 
gitais para se conectar de forma erótica com o/a par-
ceiro/a. A utilização de meios digitais (e.g., sexo por 
telefone, sexting, sexo por videochamada, troca de 
“nudes”, vídeos, poemas e contos eróticos), apesar 
de acarretarem riscos relacionados com a cibersegu-
rança, podem vir a revelar-se adaptativos e uma ferra-
menta para a obtenção de prazer sexual.

•  Reforçar a importância dos momentos privados. 
Ter tempo de qualidade para cuidar de si, ou vivenciar 
a partilha de um momento com o/a parceiro/a, nunca 
foi tão importante como agora. Arranjar tempo para 
uma massagem, banho de imersão, ou apenas dis-
ponibilizarem de tempo para conversarem sem serem 
interrompidos, são apenas alguns exemplos. Os/as 
parceiros/as e famílias podem ter aqui uma oportuni-
dade única, enquanto a sua “bolha social” está reduzi-
da, para se focarem efectivamente um no outro, crian-
do alguns rituais e reservando tempo para atividades 
de lazer que contribuam para maior ligação emocional 
e cumplicidade.

•  Reforçar o vínculo afectivo e emocional. Os/
as parceiro/as podem partilhar momentos de bem- 
estar ou experimentar uma abordagem mais sensori-
al à relação sexual (por exemplo, partilhando prazer, o 
contacto físico e intimidade, sem a obrigatoriedade da 
penetração) (Vilarinho, 2017).

• Valorizar novas experiências de intimidade. Alguns 
parceiros/as podem experienciar a pandemia como 
uma oportunidade de se unir e reinventar a sua relação 
sexual – quebrando  rotinas, investindo em mais tem-
po de qualidade juntos, trabalhando activamente nas 
suas questões relacionais e sexuais e procurando 
de forma criativa novas formas de experienciar as 

relações de intimidade, por exemplo: utilizando alguns 
brinquedos sexuais; experimentando uma posição 
sexual diferente; partilhando fantasias sexuais; ou algo 
que ambos estejam disponíveis para experimentar. 
Definindo o sexo como algo mais do que a penetração, 
pensando fora da caixa, fomentando uma comuni-
cação aberta sobre o que gosta e não gosta a nível 
sexual (Pascoal, Lopes & Rosa, 2019) e introduzindo 
o prazer e brincadeira (jogo erótico) em vez do sexo 
obrigatório.

Por último, e respeitando os princípios do Código De-
ontológico, a/o profissional deve avaliar se tem a com-
petências para intervir na área da sexualidade em con-
texto clínico e /ou de aconselhamento 
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