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Fantasias de prazer sexual

�

Comportamentos sexuais � prazer

�

sentimentos e motivações

�

expectativas irreais

�

ansiedade

�

Maiores esforços para busca do comportamento sexual



*
*Comportamento

*Prazer sexual

*Atividades sexuais variadas

*Alta frequência de sexo

*Meio de relacionamento 

*Expressão emoções

*Transtorno

*“desejo descontrolado”

*Comportamentos 
antissociais

*Quebras de regras e leis

*Riscos de saúde para si e 
para outrem

*TOC

*Transtorno de Impulso

*Bipolaridade 
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*Referência a gama de comportamentos em excesso e com 
impacto negativo significativo na vida da pessoa.

*Adicção a pornografia na internet

*Prostituição.

*Masturbação ou fantasia.

*Não parafílico x parafílico

*Comportamento Sádico ou masoquista.

*Exibicionismo/Voyeurismo.



*3% das mulheres – tendência bissexual (Klein, 2014)
* (High masturbation frequency, number of sexual partners, and pornography)

*7.6% de homens (Kinsey et. Cols., 1948) – tendência heterossexual

*72-80% de homens procurando tratamento para parafilias e 
transtornos relacionados a parafilias (Kafka & Hennen, 2003)

*Mais que 7 orgasmos por semana = hipersexualidade (Kafka, 1997).

Klein, V et al. Self-Reported Indicators of Hypersexuality and Its Correlates in a Female Online 
Sample. J Sex Med 11 (8), 1974-1981. 2014.

Kafka MP, Hennen J. Hypersexual desire in males: are males with paraphilias different from 
males with paraphilia-related disorders? Sex Abuse. 2003 Oct; 15(4):307-21

Kafka MP (1997) Hypersexual desire in males: An operational definition and clinical implications 
for males with paraphilias and paraphilia-related disorders. Arch Sex Behav 26: 505–526.
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*Sensação de estar imobilizado pelas 
obsessões emocionais e sexuais.
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*DSTs = 38% homens e 45% mulheres.

*Gravidez é comum. 70% das mulheres referem
ao menos uma gravidez indesejada.

*Declínio nos relacionamentos interpessoais, 
sociais e familiares.

*Concentraçao diminuída no trabalho e 
consequente baixa produtividade.
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*Ansiedade

*Depressão

*Abuso de substâncias.

*Problemas de controle de impulso e 
regulação emocional

*Sintomas obsessivo-compulsivos.
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*Foco na ideia que comportamentos, emoções e 
pensamentos estão inter-relacionados, assim o 
trabalhar para mudar pensamentos negativos 
em positivos ensinando mecanismos de auto 
diálogo.

*Aconselhamento de casal 

*= desenvolvimento de comunicação, 

*confiança e 

*comportamentos sexuais funcionais no casal.
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*demonstrando com se formam os 
comportamentos de dependências na 
sexualidade: 

*comportamentos parafílicos diferenciados de 
transtornos, 

*o uso da auto erotização solitária e 

*com auxilio de acessórios de comunicação 
(aplicativos de celular ou internet). 
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*Como aparecemos e divulgamos as 
soluções: da cura à intervenção social. 

*Como divulgamos na mídia?



*Os conceitos de “compulsividade” e “adicção” podem explicar 
alguns casos, mas não podem ser generalizados (Bancroft, 2008).

*Falta de pesquisas rigorosas com tratamento sistemático de 
dados psicobiológicos para concluir por modelos de 
compulsividade, adicção, impulsividade. (Stein, 2008) 

*Aqui se usa o termo hipersexualidade (Stein, 2008).

Bancroft, J. Sexual Behavior That Is "Out of Control": A Theoretical Conceptual 
Approach. Psychiatr Clin North Am 31 (4), 593-601. 12 2008.

Stein, DJ. Classifying Hypersexual Disorders: Compulsive, Impulsive, and Addictive 
Models. Psychiatr Clin North Am 31 (4), 587-591. 12 2008.
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*Como aparecemos e divulgamos as 
soluções: da cura à intervenção social. 

*Como divulgamos na mídia?

*Somos usados?

*Construímos patologias?

*Queremos patologizar para obter 
pacientes?

*Produzimos culpas e emoções negativas? 
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*Como aparecemos e divulgamos as soluções: da 
cura à intervenção social. 

*Atuação técnica do psicólogo em paradigma 
psicossocial 

*alternativa para administração dos 
comportamentos aditivos em sexualidade.

*Responsabilidade técnica e social
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