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ENTENDENDO AS TRANSFORMAÇÕES
SÉCULO XIX

- REPRESSÃO DAS PRÁTICAS SEXUAIS

- VALORIZAÇÃO DA VIDA FAMILIAR

- MULHER = SUBMISSÃO

- SEXO = FECUNDAÇÃO
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ENTENDENDO AS TRANSFORMAÇÕES
SÉCULO XIX
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ENTENDENDO AS TRANSFORMAÇÕES
SÉCULO XX

- MUDANÇAS SOCIOCULTURAIS

- PAPÉIS DE GÊNEROS MELHOR DEFINIDOS

- CONQUISTAS FEMININAS

- LIBERDADE SEXUAL
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ENTENDENDO AS TRANSFORMAÇÕES
Século XX
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ENTENDENDO AS TRANSFORMAÇÕES
SÉCULO XXI

- LIBERAÇÃO SEXUAL

- BUSCA POR MAIORES INFORMAÇÕES

- CONSCIÊNCIA MAIS CLARA DO SEU CORPO

- VÁRIAS FORMAS DE CASAIS
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VÁRIAS FORMAS DE CASAIS 
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ENTENDENDO AS TRANSFORMAÇÕES
SÉCULO XXI
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MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS
Fundamentais para a prevenção

- DIAFRAGMA                                   - ADESIVO ANTICONCEPCIONAL
- ANEL VAGINAL
- VASECTOMIA
- LIGADURA TUBÁRIA
- PÍLULA CONTRACEPTIVA
- IMPLANTE CONTRACEPTIVO
- INJEÇÃO ANTICONCEPCIONAL
- DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU)
- PRESERVATIVO FEMINININO E MASCULINO
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MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS
Fundamentais para a prevenção
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PARAFILIAS

• VOYEURISMO – O indivíduo obtém prazer sexual através da
observação de pessoas praticando sexo ou nuas, sem que saibam
que estão sendo observadas.

• EXIBICIONISMO – Impulso de exibir os órgãos sexuais, tendo prazer
em observar a reação de espanto das pessoas desprevenidas.

• FETICHISMO – Admiração exagerada, irrestrita, incondicional por
uma pessoa ou coisa.

• FROTTEURISMO – É a excitação sexual resultante da fricção dos
órgãos genitais de forma intensa e recorrente resultante de tocar
ou se esfregar em uma pessoa que não consentiu com esse ato.
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PARAFILIAS

• SADOMASOQUISMO – Refere-se a relações entre tendências
diferentes entre pessoas buscando prazer sexual na dor. A
palavra é dividida em duas: sadismo (aquele que sente prazer
em proporcionar dor) e masoquismo (aquele que sente
prazer em sentir dor).

• PEDOFILIA – É a preferência sexual por crianças, quer se trate
de meninos e/ou meninas, geralmente pré púberes ou no
inicio da puberdade.

• ZOOFILIA – É a atração ou envolvimento sexual de humanos
com animais.
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PARAFILIAS
Exibicionismo e fetichismo
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PARAFILIAS
Sadomasoquismo e Voyeurismo 
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DOENÇAS SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEIS (DST)

• SÍFILIS – É uma doença infecciosa e contagiosa, produzida por
uma bactéria, o Treponema Pallidium. É uma doença
transmitida sobretudo pelo contato sexual ou pelo sangue
contaminado. A doença não tratada atinge diversos órgãos.

• HERPES – É uma doença contagiosa causada pelos vírus Herpes
Simplex 1 (HSV1) e Herpes Simplex 2 (HSV2). É caracterizada
pelo aparecimento de pequenas bolhas (vesículas), que afetam
principalmente os lábios e a região genital. Contudo, qualquer
outra parte do corpo pode ser afetada.
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DOENÇAS SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEIS (DST)

• GONORRÉIA – É causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae. A
infecção pode ser transmitida através do contato sexual anal,
oral e vaginal, produzindo significados negativos para a saúde
tanto do homem quanto da mulher.

• SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (AIDS) – É uma
doença crônica que pode ser potencialmente fatal. O HIV é o
vírus causador da doença e pode ser transmitido via relação
sexual, transfusão de sangue, compartilhamento de agulhas e
pode passar para o feto durante a gravidez.
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COMPULSÃO SEXUAL 

É caracterizada por fantasias e comportamentos
sexuais (por exemplo, masturbação excessiva, o
uso exagerado de pornografia, múltiplos parceiros
sexuais ocasionais) que aumentam de intensidade
e frequência ao longo do tempo causando
consequências adversas na vida, incluindo as
aspirações pessoais, relações interpessoais e
atividades profissionais.
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COMPULSÃO SEXUAL 

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS (Goodman)
O Comportamento sexual compulsivo ocorre quando é apresentado um

comportamento sexual MUITO frequente e pelo menos mais TRÊS dos
seguintes aspectos, nos últimos 12 meses:
* TOLERÂNCIA, entrega-se a práticas sexuais cada vez mais intensas e
frequentes para se obter a mesma satisfação que havia no início do quadro;
* ABSTINÊNCIA, mal estar físico e/ou psicológico, quando procura diminuir
ou evitar o sexo;
* OCUPA-SE mais tempo e com maior intensidade com o sexo com outras
pessoas ou se masturbando;
* FRACASSO quando tenta controlar o comportamento sexual;
* GASTA muito tempo e energia buscando o sexo;
* COMEÇA a se ocupar do sexo quando deveria estar trabalhando ou junto
de entes queridos;
* CONTINUA com o comportamento sexual mesmo percebendo que está se
prejudicando.
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GRUPO SEXOAFETIVO NA CLÍNICA 
JORGE JABER 

- GRUPO PARA CONSCIENTIZAÇÃO DOS RISCOS DE
DESFOCALIZAÇÃO DO TRATAMENTO;

- ABORDA TEMAS DIVERSOS, DENTRE ELES, COMPULSÃO
SEXUAL, DEPENDÊNCIA EMOCIONAL, INFIDELIDADE,
INSEGURANÇA NAS RELAÇÕES, LIMITES NA RELAÇÃO
SEXOAFETIVA, POSSESSIVIDADE, RELACIONAMENTOS
ABUSIVOS, SEXO COM RESPONSABILIDADE, ENTRE OUTROS,
CONFORME A DEMANDA DO GRUPO;

- PROMOVER QUALIDADE DE VIDA E PREVENÇÃO.
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GRUPO SEXOAFETIVO
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DEPENDENTES DE AMOR E SEXO
DASA

D.A.S.A. – Dependentes de Amor e Sexo Anônimos é uma Irmandade que se
baseia no programa de recuperação de 12 Passos de Alcoólicos Anônimos.
D.A.S.A. é uma Irmandade de ajuda mútua, aberta a todas as pessoas maiores
de 18 anos e de qualquer orientação sexual. Entre seus membros se encontram
tanto os que experimentaram uma necessidade compulsiva de sexo, como
aqueles com um apego desesperado a uma única pessoa. Todos os membros
têm um padrão comum de comportamento obsessivo/compulsivo, seja sexual
como emocional (ou ambos), através do qual as atividades e as relações se
veem cada vez mais destrutivas e afetam todos os aspectos de suas vidas – a
carreira, a família e o conceito de amor próprio. Como os D.A.S.A.s também são
todos dependentes, eles têm uma compreensão especial de si mesmos e da
doença. Eles sabem como a Doença funciona – e aprenderam como se
recuperar dela através de D.A.S.A.. Podem assistir às reuniões quaisquer
pessoas que acreditem ter esse problema, independente de ter outro tipo de
dependência (Álcool, Droga..) ou não.
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DEPENDENTES DE AMOR E SEXO
12 Passos 

Os 12 passos de Dependentes de Amor e Sexo Anônimos – D.A.S.A.

PASSO 1: “Admitimos que éramos impotentes perante a Dependência de Amor e Sexo –
que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas.”

PASSO 2: “Viemos a acreditar que um Poder Superior a nós mesmos poderia devolver-
nos a sanidade.”

PASSO 3: “Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na
forma em que O concebíamos.”

PASSO 4: “Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos.”

PASSO 5: “Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano,
a natureza exata de nossas falhas.”

PASSO 6: “Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses
defeitos de caráter.”
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DEPENDENTES DE AMOR E SEXO
12 Passos

PASSO 7: “Humildemente rogamos a Deus que nos livrasse de nossas
imperfeições.”
PASSO 8: “Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e
nos dispusemos a reparar os danos a elas causados.”
PASSO 9: “Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre
que possível, salvo quando fazê-lo significasse prejudicá-las ou a outrem.”
PASSO 10: “Continuamos a fazer o inventário pessoal e, quando estávamos
errados, nós o admitíamos prontamente.”
PASSO 11: “Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato
consciente com Deus, na forma em que O concebíamos, rogando apenas o
conhecimento de Sua vontade em relação à nós, e forças para realizar essa
vontade.”
PASSO 12: “Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a esses passos,
procuramos transmitir esta mensagem aos dependentes de amor e sexo e praticar
estes princípios em todas as áreas de nossas vidas.”
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TRATAMENTO

- Avaliação psiquiátrica e psicológica
- Tratamento medicamentoso
- Tratamento psicoterápico diário
- Atendimento familiar semanal
- Atividade física
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TRATAMENTO
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TRATAMENTO
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OBRIGADA

Email:simoneleitejjaber@gmail.com
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