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BOOK REVIEW

A quais as variações está sujeito 
o desejo sexual ao longo da vida? 
Como tais variações podem afetar 
indivíduos, casais e famílias? Quais 
as intervenções disponíveis para 
intervir neste campo e melhorar a 
qualidade de vida dos portadores 
de transtornos do desejo sexual?

Estas são as perguntas que 
motivaram Sandra R. Leiblum a 
organizar a obra Tratamento dos 
Transtornos do Desejo Sexual, 
onde especialistas da área médica 
apresentam as diferentes abor-

dagens utilizadas no manejo de pacientes com transtornos 
do desejo sexual. Ao longo de seus 14 capítulos, o livro 
apresenta definições operacionais do desejo sexual e de 
seus transtornos, dados sobre sua variação e prevalência, 
e possibilidades de intervenção para médicos, psicólogos e 
terapeutas sexuais em geral, os quais deparam-se com uma 
demanda crescente de pessoas com queixas legítimas de 
diminuição, aumento ou discrepâncias da libido que afetam 
os seus relacionamento e cotidiano.

Provavelmente o grande mérito desta obra esteja na 
apresentação de casos clínicos reais em cada um dos capítulos 
sobre técnicas de intervenção. Em conjunto com os autores, 
a organizadora buscou selecionar casos que contemplassem 
a grande variação do desejo sexual nos diferentes tipos de 
relacionamentos atuais, apresentando dados sobre inter-
venções com homens e mulheres, homo e heterossexuais, 
jovens e idosos.

Publicada após a morte prematura de sua organizadora, 
premiada e internacionalmente reconhecida, Tratamento 
dos Transtornos do Desejo Sexual é uma obra preciosa para 
todos os profissionais que se interessam pelas questões que 
afetam diretamente a qualidade de vida de seus pacientes.
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