
Oswaldo M. Rodrigues Jr. 
Instituto Paulista de Sexualidade 

www.inpasex.com.br  

http://www.inpasex.com.br/


 Psicoterapia comportamental cognitiva e 
aplicação na Terapia Sexual. 

   tratamento de problemas sexuais inicia-se 
na década de 50. 

  aplicação da dessensibilização sistemática  - 
Joseph Wolpe. 

  aspectos cognitivos associados aos ao  
comportamentais. 



  terapia sexual torna-se uma terapia 
do “aqui e agora.” 

  não se trata de apenas lidar com 
questões que ocorrem no presente 
sem consequências ou ligações com 
o passado. 

 psicoterapia cognitivo-
comportamental estabelece o 
presente num contexto do passado. 



 processo de compreensão da 
fundamentação do presente no 
passado não consta de estabelecer 
uma série de fatos da história da 
pessoa envolvida de forma simplista. 

 necessário considerar as opiniões, e 
avaliações expressas pelo paciente 
enquanto descreve os fatos pelos 
quais passou. 



  distinção entre sentimento e 
pensamento precisa ser efetuada. 

  compreensão dos processos mentais 
que afetam a realidade do paciente. 

  reações de pensamento sobre as 
possíveis alternativas do que 
ocorreria e do que correrá de acordo 
com cada fato. 
 



  coleta de material cognitivo 
através dos materiais fatuais. 

  consideram-se a interpretações  
sentimentos para os eventos e 
comportamentos. 

  consideração o indivíduo como 
um todo. 
 



  justificativa de tratar um aspecto e se 
obter um resultado global. 
 

   tratar o todo através de um aspecto. 
  não se trata de aplicação de técnicas. 



 considerar o indivíduo e 
interdependências e inter-relações 
entre os vários aspectos de sua 
identidade pessoal. 

 processo com objetivos específicos. 
 inseridos no contexto de vida do 

paciente. 
 paciente desenvolve processos e 

mecanismos. 



  vencer o sintoma. 
  preparar-se para que novos 
episódios de problemas não se 
tornem séries de problemas. 

 processo deverá incluir o 
relacionamento a dois 
 



incluir projeto de vida facilitador para 
o paciente não retornar a ter 
problemas. 

 terapia sexual apenas tem valor de 
tratamento quando inserida num 
real processo psicoterapêutico. 
 



Disfunções sexuais 
 Inadequações sexuais 
Problemas de interação 
sexual do casal 

Transexualidade 
parafilias 



Três fases interdependentes 
Desejo 
Excitação 
Orgasmo 

 



 Disfunções sexuais  
 Dificuldade sentida pela pessoa em 

executar comportamento sexual possível; 
 Descritivo 
 Não implica em pressuposição de causa; 
 Disfunções masculinas e femininas; 

 



 Fase de Desejo 
Inibição do desejo  - 30-45%   
◦ IDS total 
◦ IDS Situacional 

 Desejo hipoativo / fobia sexual 
 Desejo sexual hiperativo – 3-10% 
  Parafilias – 5-15% 



 Fase de Excitação 
 Disfunção erétil – 14-52% 
 
 Dispareunia masculina 



 Fase de Orgasmo 
 Ejaculação rápida – 75-83% 
 Inibição ejaculatória – 0,5-2% 
 Anorgasmia – raro 
◦         Diferenciar de retro ejaculação 

 Dispareunia masculina - raro 
 Cefaleia pós-coital - raro 



 - Inadequação sexual do casal 
 - Diferença de desejo de 

frequência sexual 
 - Diferença de preferências 

sexuais 
 

 



 Fase de Desejo Sexual 
 Inibição do Desejo Sexual – 45-60% 
    - Desejo Sexual Hipoativo 
    - Inibição Total do Desejo 
- Fobia Sexual 
- Assexualidade 
 Desejo sexual hiperativo  
  Parafilias – 5-15% 

 



 Fase de Excitação 
 Disfunção Sexual Geral – varia pela 

definição 
 Dispareunia – 66% 
 Vaginismo – 2-6% 



 Fase de Orgasmo 
 Anorgasmia – 45-75% 
 Cefaleia pós-coital - raro 



 Quadro disfuncional            N   (%)  
 Inibição do Desejo Sexual     8  (36,36%)  
 Anorgasmia                        18  (81,82%)  
 IDS+ anorgasmia                    5  (22,73%)  
 IDS+ Inadq Sex Casal         3  (13,64%)  
 Anorg + dispareunia         1  (  4,55%)  
 Vag+Dipar+ISC                   1  (   4,55%)  
 Vaginismo                              2  (  9,09%)  
 Dispareunia                    3  (13,64%)  
 Inadequação Sexual de Casal  4  (18,18%) 
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 Há muito se tem descrito 
pacientes, ou melhor, pessoas 
cujos sintomas compreendem 
exclusivamente em fantasias 
sexualmente excitantes 
recorrentes e intensas, impulsos 
ou comportamentos 
hipersexuais. 



 Para+filia – amor paralelo 
 Proposta do termo = não valorizar 
como se havia feito anteriormente 
= tara, desvio sexual… 

 Problema = adquiriu o mesmo 
significado moral negativo 



 Formas distintas, diferentes de 
expressar a sexualidade 

Devido à compreensão moral = 
sempre pensamos nos 
comportamentos extremos, não 
na diversidade de expressões 
possíveis 



 Médico hungaro Heinrich Kaan publica o 
estudo "Psychopathia sexualis", no qual os 
pecados da carne eram interpretados como 
doenças da mente. 

 Segue outros médicos e psiquiatras que 
também usam termos teológicos medievais 
de desaprovação: "desvio", "aberração” e 
"perversão".  

 Originalmente foram chamadas de crenças 
religiosas "falsas" ou heresia; agora pasam a 
conceitos (pseudo)médicos. 

 Assim temos a 'medicalização do pecado'.  
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 Psiquiatra austríaco Richard von Krafft-
Ebing publica "Psychopathia sexualis", 
uma coleão de histórias de casos 
documentando práticas sexuais diferentes 
e não usuais. 

  Supostamente sintomas de certas 
“enfermidades sexuais da mente". 

 Neue Forschungen auf dem Gebiet der 
Psychopathia sexualis (”Nova pesquisa na área da 
Psicopatologia do Sexo")  - 1890. 

 Introduz os conceitos de "sadismo" e 
"masoquismo".  
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O termo parafilia (paraphilie) foi 
cunhado por Friedrich Salomon 
Krauss em 1903 



 Money descreveu parafilia como ”uma 
forma sexuoerotica  ou alternativa à 
norma oficial, ideológica.” 
 
 
 Money, J (1990). Gay, Straight, and In-Between: The Sexology of Erotic Orientation. 

Oxford University Press. pp. 139. ISBN 978-0-19-506331-8. 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Money
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
http://books.google.ca/books?id=nCvBoIr4eTYC&pg=PA139
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-19-506331-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-19-506331-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-19-506331-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-19-506331-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-19-506331-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-19-506331-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-19-506331-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-19-506331-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-19-506331-8
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Quais são os comportamentos 
sexuais alternativos/diferentes 
que recebemos no 
consultório? 
 



 



 
 



Fantasias de prazer sexual 
 

parafilia  prazer 
 

sentimentos e motivações 
 

expectativas irreais 
 

ansiedade 
 

Maiores esforços para busca da parafilia 



 Exercícios de relaxamento / mildfulness 
 Biblioterapia 
 Banhoterapia  
 Reconhecimento do corpo ou Auto 

sensibilização 
 Orientação em sexualidade/técnicas sexuais 
 Reconhecer e verbalizar fantasias sexuais 
 Desenvolvimento de técnicas sexuais 
◦ Aprendizado de comportamentos de 

preliminares coitais, sexo oral, posições 
coitais; 

 
 
 



 Formas do atendimento psicoterápico 
 
◦ Individual 
◦Casal 
◦Grupo  
 
 
 



 Técnicas paralelas 
 Correção de processos cognitivos errôneos 
 Tratamento concomitante de problemas 

sexuais da parceria: femininos (disfunções 
de desejo, vaginismo, anorgasmia, 
dispareunia) e masculinos (disfunção 
eretiva,  ejaculação rápida ou inibida, 
questões de desejo) 

 Treino em expressividade 
emocional/assertividade 

 Treino em comunicação de casal 

Psic. Oswaldo M. Rodrigues Jr. 
InPaSex - Instituto Paulista de Sexualidade 
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