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 O atendimento de queixas de ordem sexual por psicólogos tem crescido nas últimas 
décadas com a compreensão leiga de serem os problemas sexuais de origem 
psicológica. Outro ponto que promoveu esta questão foi o aparecimento e uso de 
medicamentos que deveria servir para a disfunção erétil, que produziu maior 
compreensão de que o casal se encontra na base da experiência sexual. Existem 
várias barreiras que interferem no psicólogo no atendimento em sexualidade. Uma 
delas é a flagrante falta de informação sobre o funcionamento sexual, a resposta 
sexual humana, queixas sexuais. Porém, conhecimento e informação não serão 
suficientes para o atendimento psicológico de um problema sexual. A proposta de 
treino de habilidades é facilitar o reconhecimento de habilidades no questionamento e 
conduta da entrevista psicológica focada nas questões sexuais. Compreender 
limitações e facilidades para dedicar-se a atender em sexualidade a indivíduos e 
casais em clínica psicológica permitirá desenhar o caminho para auxiliar a superação 
das queixas sexuais. A partir da primeira entrevista se pode definir o uso de técnicas 
de acordo com as dificuldades sexuais diagnosticadas e necessidades objetivadas 
pelo cliente individual ou casal. 
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