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Apetite sexual excessivo, hipersexualidade, Desejo Sexual Hiperativo (DSH), ou 
Ninfomania (em mulheres) e Satiríase (em homens) é um transtorno sexual 
caracterizado por um nível elevado de desejo e atividade sexual a ponto de causar 
prejuízos na vida da pessoa. No pré projeto e no artigo foram abordados diversos 
temas que a abrangem esse transtorno. Primeiramente, a diferença entre 
Ninfomania e Satiríase que basicamente está no sexo. Na mitologia grega ninfas e 
sátiros eram espíritos da natureza famosos por sua beleza e sexualidade 
exacerbada. Depois, foram abordados também os riscos que esse transtorno causa 
para a sociedade. Riscos de complicações legais e sociais, já que muitas vezes há 
comportamento de assédio sexual ou conduta que é considerada inapropriada 
socialmente. Um dos tratamentos para esse transtorno é a Terapia cognitivo 
comportamental que ensina o paciente a controlar seus impulsos e a manter 
relacionamentos sexuais saudáveis e satisfatórios, não diminuindo a frequência 
sexual. Também é voltado para o desenvolvimento de habilidades para lidar melhor 
com a ansiedade, desconforto e carência afetiva. Outro método são os 
antidepressivos que regulam a serotonina e ajudam a diminuir a libido, a ansiedade 
e os pensamentos obsessivos, aumentando o controle e bom humor. Psicoterapia 
de grupo voltada para a adição sexual também mostra bons resultados. O apetite 
sexual excessivo não é uma doença, muito menos uma praga, é um transtorno que 
pode atacar qualquer um. Não existe nascente, portanto, não existe um requisito que 
classifique o começo da hipersexualidade. A sociedade muitas vezes deixa de lado 
um assunto tão delicado que poderia ser muito mais discutido. Logo, um 
hipersexual, quando descoberto, sofre muito preconceito e repulsa de todos á sua 
volta. Existem casos de suicídio por conta desse transtorno. Por que não retratar 
melhor esse transtorno e tentar penetrar mais afundo para saber suas verdadeiras 
origens? 
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