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Para podermos aplicar algumas técnicas
de saúde e bem em estar de nossas
vidas, precisamos também abrir nossa
mente e nosso corpo para adquirir novos
conhecimentos.
Por alguns momentos ficamos perdidos,
sem rumo, sem direção, e hoje estou
compartilhando com você parte do meu
conhecimento pra que de certa forma
possa ajudar.

Você sabia que a glândula tireoide
produz vários hormônios que
influenciam em quase todos os
processos metabólicos em seu corpo?
 
O aumento do hormônio da tireoide
resulta numa condição conhecida como
hipertireoidismo. Enquanto, a produção
insuficiente de hormônios leva ao
hipotireoidismo.

COMO SUPERAR A
FALTA DE LIBIDO
QUANDO SE TEM
HIPERTIREOIDISMO

E - B O O K

O que é Tireoide?
A tireoide é uma glândula em formato de
borboleta que fica na região do pescoço
e mede cerca de cinco centímetros. 
Seu funcionamento repercute em todo o
organismo e interfere no ritmo dos
órgãos.

 A liberação do hormônio ocorre a partir
de um comando da hipófise, estrutura
localizada no cérebro. 

A hipófise ou glândula pituitária é uma
glândula localizada em uma cavidade do
osso esfenoide.

 Essa glândula liga-se ao hipotálamo e é
responsável por secretar alguns
hormônios produzidos nessa última
região.

Vale destacar que a hipófise secreta
também os seus próprios hormônios, os
quais são responsáveis por controlar a
atividade de várias outras glândulas.

Devido a esse controle sobre outras
glândulas, a hipófise é constantemente
chamada de glândula mestra

.São hormônios secretados pela hipófise:

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/hormonios.htm


A glândula da tireoide é um órgão que
compõe o sistema endócrino. 

Quando uma pessoa possui
hipertireoidismo, quer dizer que esta
glândula produz mais hormônios do que
deveria, compondo um quadro de
desequilíbrio no corpo humano e afetando
o gasto de energia das células.

Esta glândula é responsável por produzir os
hormônios tri-iodotironina (T3) e tiroxina
(T4), controlando o gasto energético e,
consequentemente, o metabolismo.

Quando o organismo produz muito T3, T4
ou ambos, é indicativo que a pessoa sofre
da referida doença.

Com o aumento da quantidade de T3 e T4
na corrente sanguínea, o hipertireoidismo
provoca uma aceleração de todo o
organismo.

 O coração, por exemplo, fica agitado e
bate mais rápido, o que favorece episódios
de taquicardia.

A sobrecarga hormonal também mexe com
o cérebro e promove quadros de
ansiedade, insônia e nervosismo. A doença
ainda pode desregular a digestão e causar
intolerância ao calor. 

Outra manifestação comum da doença é a
exoftálmica, uma alteração nos músculos
da parte de trás dos olhos. 

Não se sabe ainda as causas do problema,
mas água e proteínas começam a se
acumular no local.

Esse volume extra empurra o globo ocular
para frente – o que dá uma impressão de
que ele está saltado
 
Com o metabolismo acelerado, quem sofre
com a disfunção tem um consumo de
energia elevado. 

Para suprir essa constante demanda por
combustível, o corpo começa a se desfazer
dos estoques de gordura no tecido
adiposo. 
O indivíduo emagrece bastante e de forma
rápida. 
.

O Que é
Hipertireoidismo?

https://www.mundoboaforma.com.br/hipertireoidismo-sintomas-tratamento-e-causas/


·Olhos saltados 

· Taquicardia

· Perda de peso rápida

· Unhas quebradiças e frágeis

· Queda de cabelo

· Agitação 

· Impaciência

· Depressão

· Tremores

· Insônia

· Infertilidade

· Pequenas mudanças de humor.

· Alteração menstrual: atraso, ou uma
duração mais longa.

· Fraqueza nos músculos.

· Problemas na hora de dormir.

· Diarreia.

Alguns dos
sintomas são:



 Alguns problemas para respirar.

· Mais nervosismo, hiperatividade.

·Sensibilidade mais acentuada ao calor.

· Possível esterilidade.

·Tremor das mãos.

· Vontade constante de urinar.

·Mais suor do que o normal.

Entre chorar sem motivo, formigamentos nas
mãos, cansaço excessivo, falta de
concentração, flash de perda de memória,
ataque de pânico, esta doença não tem
limites ou fronteiras, ela atua em todo o seu
corpo.

Fertilidade, ciclo menstrual, problemas
cardíacos, musculares e ósseos são
problemas que o hipertireoidismo pode
causar se não for tratado adequadamente.

O acompanhamento médico é fundamental
para que a doença se mantenha estabilizada
e devidamente tratada.

Conjugado ao tratamento, a alimentação
também é um importante fator que afeta os
casos de hipertireoidismo.



O desequilíbrio dos hormônios causa
fraqueza sexual.

A fraqueza sexual endocrinológica (em
outras palavras, hormonal) se manifesta
principalmente como um enfraquecimento
do desejo sexual - libido.

A fraqueza funcional da glândula tireoide
(hipotireoidismo) também pode levar à
fraqueza sexual - libido.

Fraqueza
Sexual

Hipertireoidismo
no relacionamento
O hipertireoidismo tem relação com a
função sexual “diminuição da libido“.

Por alguns momentos ou até mesmo
alguns meses, ficamos perturbados, nos
sentimos incapazes de efetuar quaisquer
tarefas, devido à perda de identidade
quando recebemos a noticia da doença em
nossa vida! 

Afinal, ninguém gosta de saber que está
doente.



Meu casamento estava se
afundando, pois com todos os
sintomas que eu sentia, nem dava
pra pensar em marido.

Na hora que eu recebi essa noticia
meu mundo parou por alguns
instantes.

Eu estava no começo da vida carreira
profissional, eu estava começando os
treinos para o atletismo de pole
esportivo.

Quando comecei a passar mal, com
tremedeiras, suores excessivos, justo
eu que quase nem suava, coração a
145 bpm à 165 bpm.

Então passei ao medico, em
novembro de 2019 e em janeiro de
2020 comecei meu tratamento, tive
que para tudo o que fazia.

Não consegui levar meu prato de
comida até a mesa, chorava o dia
todo, pensava em muitas coisas que
eu deveria ter feito, um filme da
minha vida passou na mente.

Em julho de 2020 ainda não estava
conseguindo controlar os hormônios,
ainda passava muito mal todos os
dias, ate pensar em desistir de tudo.

Eu estava chegando no momento em
que eu queria me entregar de vez a
doença.



Então se passaram nove meses e nada da
doença controlar, via meus olhos saltados, ainda
chorava muito, ate que um dia eu resolvi me
transformar, passei a estudar mais, dentro da
área que eu também atuo, que é a área da
sexualidade.

Neste período dos estudos, a cada conteúdo que
eu aprendia, eu colocava em pratica, fiquei
maravilhada com tudo aquilo e vi o quanto minha
vida poderia mudar com bases naquela
informação, e tem me ajudado não só a superar
os desafios.

Como também entender nosso próprio corpo, e
poder mudar este quadro, Levante se tem
solução para isso.

Antes, os médicos me disseram que a maioria
dos sintomas e principalmente a libido só iriam
voltar aos níveis normais quando a doença se
estabilizasse, caso contrário não havia nada o
que pudesse fazer. 

Neste momento minha cabeça começou
trabalhar a todo vapor, eu sabia que eu poderia
mudar tudo.

Hoje minha vida esta transformada, e eu quero
transformar a sua também.

A prevenção
Não existe ainda uma prevenção, mais para nós
que temos esta doença é de extrema importância
à alimentação.

A alimentação para hipertireoidismo é algo que
deve ser cuidado, pois há certas restrições que
devem ser respeitadas para que o quadro não se
agrave. 

Além disso, você aprenderá a priorizar certos
alimentos que são benéficos a quem apresenta
essa disfunção.



O tratamento para hipertireoidismo deve
ser indicado pelo clínico geral ou
endocrinologista de acordo com os níveis
de hormônios circulantes no sangue.

Idade da pessoa, gravidade da doença e
intensidade dos sintomas, podendo ser
indicado o uso de remédios, tratamento
com iodo radioativo ou realização de
cirurgia para retirar à tireoide.

Os tratamentos aos quais as pessoas
devem se submeter para tratar a doença
podem causar danos à densidade mineral
óssea.

Dessa forma, ter uma alimentação para
hipertireoidismo que seja rica em cálcio e
vitamina D é extremamente importante
para equilibrar a manter a saúde dos ossos,
sobretudo em pessoas com idade mais
avançada, que possuem, naturalmente,
problemas ósseos.

Ovos, fígado bovino e cogumelos são
alguns alimentos que apresentam essas
propriedades.

Em alguns casos o endocrinologista
conjuga suplementos e vitaminas para
proteger os ossos do tratamento
hormonal.

Tratamento:

Alimentação Para
Hipertireoidismo

Antes de saber quais são os alimentos
recomendados para as pessoas que sofrem
de hipertireoidismo, é importante saber
que não há uma dieta específica que irá
curar a doença, até porque esta é uma
condição que não tem cura, apenas
tratamento.

No entanto, uma alimentação equilibrada e
que contenha certos minerais e vitaminas é
capaz de fazer com o paciente tenha um
estilo de vida melhor e mais agradável,
mesmo convivendo com a doença.

Conheça os principais alimentos
recomendados que devam ser consumidos
por quem possui hipertireoidismo.

Alimentos Ricos em
Cálcio e Vitamina D

Alimentos Antioxidantes
Os alimentos com propriedades
antioxidantes bloqueiam a ação dos
radicais-livres e ajudam a fortalecer o
sistema imunológico.

A imunidade no paciente com
hipertireoidismo é importante para que os
sintomas se manifestem minimante
possível.

Aveia, azeite de oliva, frutas vermelhas,
frutas cítricas, linhaça, mamão e cúrcuma
são alimentos ricos em antioxidantes que
podem ser consumidos regularmente.

https://www.mundoboaforma.com.br/as-10-melhores-frutas-antioxidantes/


Cereais como o milho, trigo e sementes de
linhaça que também reduzem a produção
de tiroxina.

CRUCÍFERAS

Os vegetais crucíferos podem diminuir o
uso de iodo na tireoide.

Alguns dos vegetais mais comuns e que
devem ser incorporados durante o
tratamento são: broto de bambu, brócolis,
couve-flor, couve, mostarda e mandioca.

Além disso, os vegetais de folha verde
escuro são ricos em vitaminas.

Mas isso pode se tornar um veneno para
nós, se consumidos em muitas
quantidades, por este motivo é importante
ter a orientação de um nutricionista.

CEREAIS E SEMENTESVEGETAIS
CRUCÍFEROS

Aumentar o consumo de alimentos que
“sequestram” o iodo, como as crucíferas:
brócolis, repolho, couve-flor e
especialmente o rabanete. 

Pois contêm ácidos cafeico e cloro gênicos
que reduzem a atividade da tireoide.

FRUTOS SECOS E
LEGUMINOSOS
Frutos secos como castanhas e nozes e
leguminosas como o grão-de-bico e
amendoim. 

Eles também contêm ácidos cafeico e cloro
gênico.

ÁCIDO CAFEICO
Aipo, laranja, limão, cenoura, abacate,
ameixa, berinjela, pêssego.

ÁCIDO ELAGICO
Romã e uva.

LÍTIO
Cebola, aspargos, chicória, melão, salsa e
batata.

ALIMENTOS PARA EVITAR
SE VOCÊ TEM
HIPERTIREOIDISMO
Os alimentos que você deve evitar são os
mais ricos em iodo, já que estimulam a
produção de hormônios da tireoide.

ALIMENTOS RICOS EM IODO
Frutos do mar é o alimento de origem
animal mais rico em iodo. Algas marinhas
contêm muito iodo, especialmente a
bodelha. 

Restringir o consumo de leguminosas
como a lentilha.

Para concluir, não devemos esquecer que
o hipertireoidismo é uma doença de difícil
tratamento, por isso é sempre importante
consultar o seu endócrino, terapeuta,
nutricionista ou outro profissional da
saúde competente.



Estas dicas têm função puramente
informativa.

Ao consumir comidas com alto teor de
iodo o quadro pode ser agravado, levando
a glândula a produzir ainda mais
hormônios.

Peixes de água salgada, mariscos, sal
iodado, gema de ovo e demais alimentos
com alto teor de sal não devem ser
consumidos, o que não é desejado quando
uma pessoa possui hipertireoidismo.

SOJA
Estudos feitos em animais mostraram que
ingerir alimentos à base de soja pode
afetar a captação de iodo no organismo.

Dessa forma, alimentos como óleo de
soja, proteína de soia, tofu, e outras
bebidas à base de soja devem ser
evitadas.

CAFEÍNA
Bebidas à base de cafeína podem piorar
os efeitos colaterais ocasionados pelo
hipertireoidismo e, por isso, deve ser
evitado.

Café, chá preto, chocolate e bebidas
energéticas não devem ser consumidos
por quem apresenta essa disfunção para
que os sintomas não piorem.

https://www.mundoboaforma.com.br/22-alimentos-ricos-em-iodo/


Sempre importante fazer o
acompanhamento médico com
Oftalmologista, Endocrinologista e um
Nutricionista, em casos da falta de libido
ou onde afete seu relacionamento, é
importante passar por uma avaliação de
um Especialista da saúde e bem estar do
casal.

O fator alimentar mais importante para a
formação dos hormônios T3 e T4 é a
ingestão adequada de iodo. Para
resguardar a tireoide, são necessários 150
microgramas por dia.

O sistema límbico é responsável por
nossas emoções: Alegrias, Tristezas,
Medo, Prazer, Raiva, entre outros.

Quando pensamos em emoções elas
podem ser definidas como sentimentos
subjetivou que suscitam manifestações
fisiológicas e comportamentais.

Quando pensamos em manifestação
fisiológica vamos lembrar mais do sistema
nervoso autônomo, por exemplo: quando
você esta apaixonada, quando você vê a
pessoa que você ama, o ritmo cardíaco
aumenta, quando você esta com medo e
sente arrepios, isso são manifestações
fisiológicas.

E também temos manifestações
comportamentais, por exemplo: o homem
quando esta alegre ele sorri, e o cachorro,
por exemplo, abana o rabo, então esses
comportamentos motores são através do
sistema nervoso. 

Esses movimentos seguem um padrão,
por exemplo: quando você esta surpreso
você contrai o musculo frontal.

Sabendo que é através do sistema límbico
que ativamos os gatilhos da sexualidade,
podemos controlar alguns fatores como a
falta de libido e a saúde e bem estar do
casal, além de trazer esse conhecimento
para o nosso dia a dia.
Vamos lá?

COMO SUPERAR A FALTA DE
LIBIDO QUANDO SE TEM
HIPERTIREOIDISMO

Quando seu corpo está sob estresse
crônico, ele começa a desacelerar a
produção de progesterona em prol de
produzir mais hormônios de estresse.

Assim, o estresse pode levar a deficiência
de progesterona que, também
desempenha um papel importante no
hipertireoidismo, infertilidade e libido.

Para melhorar esta qualidade de vida
precisamos conhecer as áreas do nosso
sistema nervoso são importantes para
regularização dos nossos sentimentos e
emoções.

SISTEMA LÍMBICO



O sistema límbico compreende todas as
estruturas cerebrais que esteja
relacionadas, principalmente com
comportamentos emocionais e sexuais,
aprendizagem, memorias , motivações,
mas também com algumas respostas
homeostáticas, o nosso cérebro é
responsável pelo nosso lado emocional e
sexual.

Trata se de um processo bioquímico que
desequilibra rapidamente todo o corpo,
diagnosticável por vários sintomas. 

Não conseguimos tirar os olhos ‘daquela’
pessoa, o coração dispara, as mãos suam,
dá vontade de falar pelos cotovelos, as
pernas ficam meio bambas, a fome
desaparece e é preciso suspirar
profundamente para respirar melhor. 

Isso ocorre porque o cérebro derrama
uma dose de overdose de substancias
euforizante no organismo quando temos
interesse por alguém, todos nós temos um
coquetel de libido prontinho para
explodir.

Somente ao longo dos últimos quinze
anos, quando foram feitas novas
descobertas sobre o cérebro e isoladas
substancias que enviam mensagens de um
neurônio a outro, por isso mesmo
chamadas de neurotransmissores, que se
notou um paralelo do estresse com as
reações que envolvem a excitação.

Os gatilhos do bem estar voltado pra a
sexualidade é gatilhos que quando
ativados ajudam a estimular a sexualidade
feminina e masculina.

Se você aprendeu a falar e a andar por
que você não pode aprender a se
relacionar e a ter uma vida sexual ativa e
feliz.

Os gatilhos da sexualidade tem como
objetivo de simplesmente voltar a sentir
vontade de fazer sexo.

Acredito que podemos a aprender a nos
excitar e a querer faze sexo.
Mas para isso precisamos entender o que
controla a sexualidade.

O desejo vem 1º da cabeça, então para
entrar no estado de tesão nós precisamos  
sentir um estimulo que associa em uma
situação prazerosa guardado na memoria.

Depois o corpo vai reagir, principalmente
se você teve uma relação prazerosa e
momentos estimulantes, isso irá trazer
mais desejo para sua vida. 

Os gatilhos da
sexualidade



Para ativar esses gatilhos é de extrema
importância saber por onde começa.

O hormônio luteinizante, fabricado na
hipófise, é o responsável pelo
desencadeamento da maturidade sexual
tanto nos homens como nas mulheres.

E também regula a ovulação e estimula os
hormônios sexuais nos órgãos genitais
Desde 1993 a ocitocina, fabricada no
hipotálamo e guardada na hipófise, é tida
como hormônios do prazer. 

Quando cai na corrente sanguínea,
sensibiliza os músculos, aumentando a
intensidade do orgasmo pela contração
muscular.

A partir destas informações conseguimos
ativar os gatilhos trabalhando os cinco
sentidos, Olfato, Paladar, Tato, Visão e
Audição.

Para começar você tem que saber o que te
excita?

O que faz você se sentir atraído (a) por
alguém ou ter vontade de fazer sexo?

Uma pesquisa realizada afirma que 85% das
pessoas não sabem o que as excitam e o
que dá prazer a elas. 

E se você faz parte desta porcentagem, e
não sabe o que te excita vou te ajudar!
Pegue uma folha e escreva:

O que te excita? O que não te excita?

O que seu parceiro (a) faz que você se
excita? 

O que seu parceiro faz que não te excita?

O que eu nunca fiz, mas me excito? 

Ou Eu nunca mais fiz que eu me excitava?

"Quando esse processo bioquímico ocorre
devido ao nosso cérebro que derrama
uma overdose de substancias que vão
causa sensação de euforia quando você se
sente atraído ou interessado por alguém.

Para isso você precisa se descobrir, saber
quem você é, e o que você busca, e assim
trabalhar na questão. 

Não temos um botão que liga e desliga o
desejo sexual, mas temos os gatilhos que
acionados podem ativar o desejo.

Como ativar esses
gatilhos?



Ou seja, quando temos hipertireoidismo,
nossos hormônios ficam bagunçados, e
acabamos deixando o casamento de lado.

É muito importante uma boa conversa
com seu parceiro ou parceira a respeito da
doença e o que ela causa a partir disso
começar a trabalhar os cinco sentidos, isso
salvara seu relacionamento.

Durante o dia corrido não pensamos em
sexo, não falamos de sexo e nem mesmo
queremos sexo, então como nós vamos
fazer sexo se não foi estimulado no
cérebro?

Então vamos colocar a mão na massa.

Ativando a visão: Com este gatilho vamos
trabalhar a visão para induzir a
sexualidade do casal, podemos ativar a
visão com filmes de romance.

Tipo 50 tons, mata-me de prazer, alguma
serie tipo Sex Education, livros eróticos,
contos eróticos, mensagens sensuais,
fotos sensuais, roupas para o sexo,
aparência e jogos sensuais, isso vai ajudar
a você a estimular a visão.

Ativando a Audição: O que te excita? O
que você gosta de ouvir? 

Lembrando que a vergonha deve se
passar muito longe de você, para ativar a
audição eu indico áudio book, contos
eróticos, mensagens picantes e
provocantes.

Ligações, elogios dedicatória e falar na
cama, pegue uma folha e escreva o que
você gosta de ouvir que te excita, o que
seu parceiro fala e você gosta de ouvir e
te excita, tendo essas informações você
pode começar a estimular isso.

Ativando o olfato: Qual cheiro te excita?
Qual cheiro você gosta de sentir?

O córtex olfativo esta envolvido com o
sistema límbico (cérebro emocional), local
responsável por armazenar e registrar
nossas memórias emotivas.

Por esse motivo, os aromas, memórias e
emoções estão interligados. 

O cérebro guarda incontáveis lembranças
e, quando sofre com um estimulo externo,
desencadeia uma resposta neurológica
que faz uma associação dos aromas com
fatos marcantes.



Basta sentir um aroma familiar para que a
as lembranças passadas venham a tona
com riquezas de detalhes, pode ser um
alimento, um perfume de uma flor, o
cheiro da grama molhada ou um perfume.

Diferente dos outros sentidos como a
visão, audição, tato e o paladar, que
precisam percorrer um caminho maior
para chegar na região do cérebro
responsável pelas memorias e emoções.

A Memoria olfativa esta diretamente
interligada aos mecanismos fisiológicos
das emoções.

O cheiro é um dos sentidos que influencia
a libido (o desejo), atraindo os corpos.

Assim, se o cheiro de uma parceira (o)
sexual é bom pra você, pode sim ter um
efeito positivo sobre o seu desejo e a sua
excitação sexual.

E por isso que quando sentimos o
perfume de alguém querido,
automaticamente sentimos o coração
aquecido. 

O mesmo acontece com os sentimentos
de angustia e nervosismo que um odor
negativo pode desencadear.

Para ativar a memoria olfativa devemos
nos lembrar de momentos especiais,
lembrar-se de sexo, daquelas noites que
marcaram nossas vidas e pedir reprise ou
até mesmo uma comida que te lembre de
uma noite maravilhosa.

Ativando o tato: No tato temos um
potencial imenso para explorar na
estimulação sexual dos parceiros.

O toque pode ser pensado de varias
formas e feitios. Sempre com o mesmo
objetivo: ter prazer próprio e dar prazer
ao outro.

E através do tato que podemos perceber
texturas, temperaturas e sensações de
dor.

Diferentemente dos outros sentidos, que
estão concentrados em uma única parte
do corpo, o tato pode ser percebido em
todo o corpo humano, visto que o seu
órgão principal é a pele.

O que fazer para
liberar o hormônio da
atração, o feromônios?
Você pode “ajudar” os feromônios sim,
Saiba como:

O suor liberado na sua pele desperta o
desejo sexual. 

Então, você deve manter uma atividade
física, que além de ser bom para sua saúde
é afrodisíaco, com o hipertireoidismo nos
limitamos de muitas atividades físicas,
porém uma caminhada de 15 minutos por
dia já ajuda e bastante.

A memoria olfativa
também esta diretamente
ligada a memoria
emocional



E uma delas é o toque. 

O toque é um afago ao coração.

Algumas coisas têm efeito indescritível no
relacionamento.

Quando a gente toca, a gente se
aproxima, demostramos se importar,
querer bem. 

O toque acalma, faz sorrir, sentir prazer...
Não há romance que se sustente sem
proximidade física, é preciso sentir a pele,
o cheiro. 

Quando os toques são raros a alma
reclama, a carência se instala e o
relacionamento, fragiliza.

Por isso, em todo tempo e lugar, não se
esqueça de tocar o parceiro. 

Tocar com carinho, com gentileza.. 

E não apenas quando quer sexo.

Estudos nos mostram que o abraço nos
demostra carinho, o abraço tem o poder
de reduzir os batimentos cardíacos e a
pressão sanguínea.

Além de diminuir os níveis de cortisol,
conhecido como hormônio do estress,
autos níveis deste hormônio podem
prejudicar a saúde.

Por isso esta queda na produção dele é
importante.

Dar ou receber abraços é a forma mais
simples de fazer o corpo liberar ocitocina,
conhecida como o hormônio do amor e da
felicidade.

Ela aumenta os sentimentos de apego,
conexão, confiança e intimidade e até
curar a solidão, o isolamento ou ate a
raiva.

A universidade de North úmbria, do Reino
Unido, fez uma pesquisa e chegou a
conclusão que quando um homem
massageia sua mulher ou vice e versa,
mesmo conhecendo o mínimo sobre o
assunto, favorece também a intimidade do
casal. 

Então uma boa massagem sempre cai
muito bem.

É fundamental manter o desejo um pelo
outro aceso e a massagem sensual ajuda
demais que esse desejo se reacenda.

Ativando o paladar: Neste gatilho cada
um tem que consultar uma nutricionista,
pois os organismos podem reagir de uma
forma diferente.

E cada pessoal tem uma dieta diferente da
outra, um tipo de problema diferente do
outro. Por isso é de extrema importância
que você consultar um nutricionista.



No meu caso eu posso comer chocolate
uma vez por semana e em pequena
quantidade, mas o chocolate tem que ser
amargo e que contenha apenas uma
quantidade pequena de PEA, e há duvidas
sobre se ele permanece ativo depois de
ingerido. 

O cacau também contém um aminoácido
chamado triptofano, que seria capaz de
aumentar a irrigação sanguínea e os níveis
de serotonina (outro hormônio conhecido
como Hormônio da felicidade) produzido
pelo corpo.

O álcool pode aumentar o desejo sexual,
onde somos restritos também, mas Uma
taça de um bom vinho sempre é bem
vinda, Lembre se de perguntar ao seu
médico as bebidas que você pode
consumir.

Espero que esta matéria seja muito
proveito a cada um de vocês.
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ESPECIALISTA DA SAÚDE E BEM-
ESTAR DO CASAL

LEMBRE-SE DE CONSULTAR
UM ESPECIALISTA DA SAÚDE E

BEM ESTAR DO CASAL É
PRIMORDIAL TANTO PARA

DETECTAR POSSÍVEIS
PROBLEMAS QUE ESTÃO

AFETANDO O SEU
RELACIONAMENTO,  QUANTO

NA RESOLUÇÃO DOS MESMOS,
E O NOSSO MAIOR OBJETIVO É
FAZER VOCÊ SE SENTIR MUITO

FELIZ .
 



Sou Adriana Benites Especialista da saúde e bem está do
casal, atuo na área da sexualidade há 11 anos, antes como
Educadora sexual, foco em reuniões, palestras e
workshops, especializações como sexcoach nas áreas do
relacionamento e a área da sexualidade. 

Trabalho  na falta de comunicação do casal, traições,
nascimento do filho e o casal perdeu a química entre eles,
intimidade no casamento, rotinas do relacionamento
entre outros. Na área da vida sexual trabalhamos as
dificuldades de atingir o orgasmo, dificuldades na ereção,
ejaculação precoce, queda da libido, excitação e etc. 

ADRIANA
BENITES

ESPECIALISTA DA
SAÚDE E BEM-ESTAR
DO CASAL

ACESSE A PÁGINA
OFICIAL E

CONTEÚDOS
EXCLUSIVOS

Página Oficial

OUÇA AGORA!

BAIXE OUTROS LIVROS DE ESPECIALISTAS

DICA DO 
ESPECIALISTA

CRS Nº:  10.101-21/E

https://www.especialista.site/editora-oceano-azul
https://www.especialista.site/especialista/fernanda-lima
https://www.especialista.site/especialista/fernanda-lima
https://www.especialista.site/editora-oceano-azul
https://www.especialista.site/especialista/fernanda-lima
https://www.especialista.site/especialista/helena-moraes

