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A Associação de Saúde Mental da
América define a dependência
emocional como “uma condição
emocional e comportamental que
afeta a capacidade de um indivíduo
de ter um relacionamento
mutualmente saudável e
satisfatório”.

Portanto, a dependência emocional
é o apego excessivo a outra pessoa,
que pode ser o seu cônjuge,
parente ou amigo. 

A pessoa acredita que sua
formação depende da opinião e
reconhecimento de terceiros.

COMO SE LIVRAR DA
DEPENDÊNCIA
EMOCIONAL

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

ROSE FRANÇA

É importante entender
que amor não é
dependência emocional.

Existe uma grande
diferença, e eu quero te
ajudar a entender isso.

Muitas pessoas tendem a
deturpar essa visão e
vendem a ideia de que
dependência é amor. 

Por isso, é bem comum
confundirem esses
sentimentos.

Quando não tratada pode evoluir
para sintomas graves, como:
depressão, transtornos alimentares,
transtornos de ansiedade, insônia e
até auto destruição. 

Ela interfere diretamente na vida
conjugal, e nos relacionamentos
em geral, e pode levar o
relacionamento ladeira abaixo.

O amor se concentra na outra
pessoa, nas suas qualidades e em
tudo aquilo que a torna “perfeita”
pra você. 

Ao contrário do amor a
dependência emocional é um
sentimento vazio que precisa ser
preenchido por alguém e faz com
que a pessoa que sofre disso se
sinta totalmente carente da
presença, opiniões, direções,
decisões e atenção da outra pessoa. 



Ela não consegue desenvolver a sua
individualidade de forma saudável
e como consequência tem a
autoestima afetada. 

Ela se sente incompleta e necessita
da outra pessoa para se sentir viva.

Além do próprio sofrimento, ela
coloca um fardo na vida da outra
pessoa por expectativas criadas e
que nem sempre serão
correspondidas, gerando uma
pressão na vida da outra pessoa e
consequentemente desenvolvendo
um relacionamento tóxico.

O dependente quer ser o centro do
mundo do outro. 

E quase sempre ele vai recorrer a
manipulações e chantagens
emocionais.

 Essa pressão e desgaste pode
deixar a relação instável e
totalmente comprometida. 

A pessoa dependente tenta isolar
seu cônjuge, amigo ou familiar para
que a atenção seja só para si. 

O dependente é totalmente sem
noção e nem sempre está
consciente do seu comportamento.

Ele alimenta a ideia de um
relacionamento perfeito. 

O fato é que esse tipo de
relacionamento não é saudável
para ambas as partes.
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A causa da dependência emocional
envolve vários fatores, o que torna
complexo esse incômodo
emocional sem a ajuda de um
profissional.

Tipos de dependência
emocional:

- Dependência emocional
dos pais (ou materna): 

é o estado de dependência acima
da média do filho em relação a sua
mãe ou pai. 

Geralmente o mais comum é a
dependência da mãe.

 O filho se sente subordinado a mãe
e não consegue se desenvolver
emocionalmente de forma madura
e independente. 

Mais tarde, ao se envolver com uma
pessoa essa condição poderá
fatalmente arruinar seu
relacionamento.

- Dependência emocional no
relacionamento (a dois ou
amizade): 

a parte dependente tem tanto
medo de perder o parceiro ou
parceira que pode desenvolver um
comportamento tão prejudicial a
ponto de ser submissa ao extremo
ou desenvolver um ciúme
excessivo.
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- Cuidado excessivo com o
parceiro ou parceira.

- Foco da felicidade se
concentra apenas em uma
pessoa.

- Autoestima está
comprometida.

- O que o(a) seu (sua)
companheiro(a) pensa de você é
o que mais importa.

- Suas emoções são reprimidas.

- Não defende a própria opinião.

- Tem excesso de ciúmes.

- Para se sentir bem é necessário
a presença do outro.

- Não toma decisões sozinho(a),
sem a interferência dos pais.

- Dependência emocional do
ambiente social:

 nesse caso há uma necessidade
excessiva de ser reconhecido e
aprovado em qualquer ambiente.

Caso isso não aconteça a pessoa
entre em pânico. 

Ela quer aprovação e não suporta a
ideia de se tornar servil ou invisível.

Se você identificar esses sinais nos
seus relacionamentos, fique alerta!
Você pode ter dependência
emocional:
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- Quer aprovação o tempo todo
nos ambientes que frequenta.

- Insegurança;
- Insatisfação;
- Ciúme excessivo;
- Brigas e discussões;
- Falta de diálogo;
- Falta de sexo;
- Comunicação violenta;
- Infidelidade;
- Agressões;
- Divórcio; entre outros.

- Reconheça os sinais da
dependência; 

- Valorizar ou recuperar o seu
espaço individual;

- Valorize as outras pessoas sem
as idolatrar; 

- Tenha autonomia para tomar
as suas decisões;

- Liste coisas que te
prejudicavam e que você só fez
para agradar a outra pessoa
(isso vai te ajudar no
autoconhecimento).

- Trabalhe a sua autoestima;

- Aprenda a estar só;

Consequências da dependência
emocional no relacionamento
conjugal:

Como deixar de ter dependência
emocional de outras pessoas ou
do ambiente social? 
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- Seja capaz de dizer "não";

- Não viva do passado;

- Não tenha medo das
incertezas;

- Questione a você mesmo(a);

- Assuma a responsabilidade
das suas emoções;

Para superar a dependência
emocional você precisa aprender
a viver bem com você mesmo(a).
Saiba que isso é possível!

Dependência emocional tem cura?

O que existe é um trabalho em
conjunto com o dependente para
encontrar o caminho que está
dentro do próprio dependente de
saber lidar com as adversidades da
vida e com o relacionamento com
os outros.

O tratamento mais comum é a
psicoterapia.

É muito importante procurar um
profissional especializado para
amenizar o sofrimento.

Buscar soluções e até mesmo
economizar tempo e dinheiro.

A dependência emocional é
patológica. 

Ao identificar os sinais procure
ajuda de um Especialista da Saúde
e Bem-estar do Casal.
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PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.

https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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Será que abusos sexuais
acontecem apenas em
relacionamentos abusivos? 

Estamos habituados a ouvir sobre
violência doméstica em forma de
abuso físico, psicológico e sexual
sendo, em grande parte dos casos,
comum a junção deles, o que
caracteriza um relacionamento
como extremamente abusivo.

Normalmente, nesses casos, o
abuso é de fácil identificação,
sendo quase palpável para quem
observa. 

ABUSO MARITAL.
VOCÊ SABE O QUE
É?

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

CLARICE COSTA

CRS Nº 10.126-21

Mundialmente, uma das formas
mais comuns de violência contra as
mulheres é a agressão feita pelo
marido ou outros parceiros íntimos.

A violência praticada por parceiros
ocorre em todos os países e
transcende aos grupos sociais,
econômicos, religiosos e culturais.

Embora as mulheres também
possam ser violentas e haver
comportamento abusivo em alguns
relacionamentos, a vasta maioria
dos abusos é praticada por homens
contra suas parceiras.

Por outro lado existem casais que
se amam, se respeitam, são
parceiros e conseguem ter um
relacionamento de qualidade.

Entretanto, ainda assim há abuso
sexual dentro dessa relação. 

Vamos contextualizar para
ficar mais claro: 

Você e seu parceiro tem uma vida
conjugal e sexual satisfatória, a
frequência de sexo é até acima da
média, porém, quando você não
quer ter relação ,

Seja por cansaço, dor ou qualquer
outro motivo, o parceiro até tenta
te conquistar, porém você é clara
ao dizer não e o assunto se encerra
ali. Isso é o comum e aceitável. 

Entretanto , em alguns
relacionamentos a tentativa de
conquista transforma-se em
persuasão.



“ Você é minha mulher e deve
cumprir seu papel”, 
“ Se você não transar comigo
vou acabar encontrando quem
faça lá fora” , “ 
É sua obrigação” ,etc... 

Com pressão psicológica
através de chantagens como :

Esses são alguns exemplos que
remetem ao machismo tão
enraizado na nossa cultura, porém
as chantagens podem acontecer de
maneiras muito mais sutis, o que
leva a mulher a sentir culpa por não
oferecer ao marido o básico,
especialmente se vivem uma boa
relação, afinal, porque não agradar
um marido que é tão bom assim?

Algumas vezes usam o “eu te amo
tanto e por isso não aguento ficar
nem um dia sem você”,   “eu sei que
você está cansada hoje, mas
pôxa...”. 

Você não quer, não está excitada e
nem no clima, ou não está num
lugar onde se sente confortável,
mas cede porque acredita que ele
“merece”. 

E o sentimento de culpa dá lugar a
um desconfortante sentimento de
estar sendo abusada, e, ao invés do
prazer, você sente tristeza e ainda
assim disfarça porque o importante
é agradar aquele marido tão
querido por você. 

E nunca, nunca você pensa em
tocar nesse assunto, afinal, a culpa
voltou e faz parecer que está sendo
ingrata.
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E se em algum momento você
tenta falar sobre seus sentimentos,
eles são invalidados pelo parceiro
que alega que não fez nada que
você não permitiu, até porque, para
ele.

Você aceitou aquela situação por
desejo e não apenas para cumprir
sua parte. 

Claramente, nesses casos, há uma
gigante fenda na comunicação
sexual no relacionamento. 

E para que vocês falem a mesma
linguagem na cama é preciso haver
clareza em tudo. 

Para algumas mulheres, quando o
cônjuge passa a fazer investidas no
meio da madrugada, enquanto ela
ainda dorme, é excitante. 

Para outras a sensação é de estar
sendo molestada, afinal, ela não
quer naquele momento. 

Se no momento dizer não e for
respeitada, há uma comunicação
efetiva, porém é comum o parceiro
não aceitar o não.

E achar que deve insistir e
continuar, inclusive consumando a
relação carnal.

Até mesmo se a parceira estiver em
sono profundo. Isso é estupro. 

Não importa quão bom seja o
casamento ,quão maravilhoso um
seja para o outro.
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Quando um limite é colocado e não
é respeitado dentro do sexo
,mesmo sendo num casamento de
anos.

As palavras que definem essa
relação são estupro, abuso e
violência sexual.

Durante o sono foi um exemplo,
mas é válido para tudo aquilo que é
desrespeitado.

Como realizar as vontades e
fantasias dele a contragosto.

Achar que precisa usar o sexo como
moeda de troca, para que o
parceiro não fique irritado e seja
mais gentil.

Ter relações após o parto.

Quando não está bem de saúde ou
em algum lugar que não seja
confortável para você,com pessoas
ouvindo, por exemplo.

Tudo aquilo que traz desconforto é
o que deve ser identificado e
necessariamente conversado, para
que fique claro os limites de cada
um. 

O que é negociável para um e para
o outro? O que não é negociável de
maneira alguma?

Diferente do que acontecia em
tempos passados, hoje em dia, a
importância do estupro está
centrada na liberdade sexual do
cada um e no seu direito de
escolha.
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Se sente prazer, se já sentiu, se
consegue se soltar, se seu
marido lhe oferece espaço e
várias outra questões.

Quais aspectos estão
influenciando para essas
atitudes? 

Essa liberdade sexual entende-se
pela capacidade de escolha do
quão disposto o seu corpo e sua
mente está à prática sexual, agindo
de acordo com seus desejos e
vontades.

Se houve uma assimilação da sua
parte a todo esse contexto é
necessário entender quais os
motivos levam a esse
comportamento, tanto seu quanto
do seu parceiro. 

Caso você acredita realmente estar
sendo violentada literalmente, isso
implica em muitas questões sérias.

Ao longo da relação o desejo sexual
do casal muda. 

Normalmente existe uma
intensidade no começo das
relações que vai diminuindo
conforme o tempo passa, o que
podemos considerar normal. 

E o contrário também pode
acontecer, o que pode levar a um
desajuste dentro do
relacionamento. 

É interessante explorar como
você vê sua relação sexual:
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Houve uma mudança no padrão
da relação sexual de vocês? 

Existe algum trauma na sua
sexualidade que possa estar
trazendo esses sentimentos de
abuso? 

Seu parceiro simplesmente não
aceita o seu “não”?

Está se tornando comum o seu
parceiro ignorar e desrespeitar
as suas vontades? 

Pondere cada ponto desses
pontos e avalie com seu
parceiro onde está a
dificuldade. 

Comumente, o maior impedimento
para que haja conexão sexual
totalmente harmônica entre um
casal é a falta de comunicação. 

Não a comunicação trivial, mas,
como já citei antes, a comunicação
sexual. 

É preciso falar de sexo e de tudo
aquilo que isso envolve dentro da
relação.

Para que haja uma compreensão
nítida do que é almejado.

É recorrente a surpresa dos
parceiros ao constatar, durante as
sessões de atendimentos.

Os sentimentos conturbados das
suas parceiras por se sentirem
molestadas por eles. 
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Ou seja, a maioria simplesmente
não imagina que está prejudicando
a sua mulher pela falta de
comunicação real. 

Essa falta de esclarecimento vai
minando o casamento,
aprofundando as emoções
negativas e levando ao fatídico
caminho do distanciamento e
separação.
 
Se você não consegue desenvolver
esse diálogo, seja por inibição ou
desencorajamento, procure ajuda
profissional, mas não deixe de
encontrar um meio de
entendimento entre vocês. 

Convido você a fazer parte da
Comunidade One onde você irá
encontrar conteúdos exclusivos
para ajudar a ter um
relacionamento perfeito pra você! 

Convido você a fazer parte da
Comunidade One

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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PROFISSIONAIS
AJUDAM
GRATUITAMENTE
CASAIS EM TODO O
MUNDO
Especialistas da Saúde e do

Bem-estar do Espaço Novo Dia

ajudam gratuitamente casais

em todo mundo a melhorarem

seu relacionamento e vida

afetiva.

Muitos casais experimentam

conflitos diários em seu

relacionamento; seja por conta

do estresse do dia a dia, da

rotina de trabalho, dos filhos,

entre vários outros motivos.

Esses conflitos podem

prejudicar substancialmente o

bem-estar do casal e seu

relacionamento familiar.

Se você está se

perguntando como

realmente é essa

profissão, o que faz

um especialista de

saúde e bem-estar do

casal, como ele se

prepara para ajudar

em um

relacionamento e

como trabalha, este

artigo é para você!
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É POSSÍVEL
RESOLVER
CONFLITOS COM
AJUDA DE UM
PROFISSIONAL
Segundo fonte da Exame.com

em reportagem publicada no

site do Instituto Educacional

MM Academy:

“Um dos principais problemas

dos relacionamentos amorosos

modernos está na falta de

conversa e compreensão do

outro - de forma que surgem,

constantemente, muitas

comparações com os casais à

moda antiga.

E, como em todo

relacionamento, a resposta para

uma convivência feliz é quase

sempre a maneira de conversar

e argumentar.

Pensando nisso, psicólogos da

Universidade do Tennessee, nos

Estados Unidos, estudaram

casais que estão há muito

tempo juntos e como eles

costumam resolver suas

discussões”.

Nesta pesquisa publicada pelo

site, foi concluído que os casais

são mais felizes quando

priorizam suas individualidades.

Realmente, manter a saúde

do relacionamento em dia

nesse mundo louco e corrido

que vivemos não é tarefa fácil

- Lidar com a rotina não é

fácil.

Os casais tem que aprender a

lidar com a monotonia, com

as preocupações domésticas,

estarem disponíveis para o

diálogo. Isso tudo vai

esgotando o relacionamento.

Página Oficial

https://www.especialista.site/post/estudo-indica-como-discutir-em-um-relacionamento-feliz
https://exame.com.br/noticias-sobre/estados-unidos/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia


CASAIS BUSCAM
ALTERNATIVAS
PARA RESOLVER
PROBLEMAS
Em pesquisa realizada

em junho de 2020, o

Instituto de Pesquisa da

Saúde e Bem-Estar do

Casal (IPESC) divulgou

que:

32% dos casais

buscam melhoria

no relacionamento

com seu parceiro

ou parceira;

31% mencionam

precisar melhorar

sua vida amorosa;

37% apontam as

duas opções como

sendo necessárias no

seu relacionamento.

https://www.especialista.site/ipesc


Para alcançarem esse objetivo,

muitos casais recorrem a

alternativas diversas. 

O Instituto de Pesquisa da

Saúde e Bem-estar do Casal

divulgou na mesma pesquisa

que 20% desses casais

recorrem, por exemplo, a

aquisição de produtos eróticos

visando apimentar a relação

com seu parceiro.

Mas e aí, será que dá certo? Será

que o efeito desses artifícios

trará ao casal uma experiência

duradoura de melhoria para seu

relacionamento?

Na mesma pesquisa realizada

pelo IPESC, procurou-se

identificar a probabilidade

desses casais procurarem a

ajuda de um profissional

especializado no assunto, sendo

identificada a aderência de 46%

dos entrevistados.

É neste momento que entram

em cena os profissionais do

Espaço Novo Dia.
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O Espaço Novo Dia foi criado,

através do MM Academy -

Instituto Educacional, para

ajudar você a ter um

relacionamento, mas não como

algo temporário e, sim, ensiná-lo

a enfrentar qualquer que seja os

desafios que estejam na sua vida

e a experimentar uma

experiência de melhoria de vida

duradoura junto ao seu

parceiro(a).

O programa oferece consultas e

tratamentos gratuitos,

oferecidos por profissionais

Especialistas da Saúde e Bem-

Estar de todo mundo, que

realiza consultas e tratamentos

para pessoas que precisam

melhorar seu relacionamento,

mas não tem condições

financeiras de pagar.

São oferecidas consultas

gratuitas pela internet, grupos

de apoio, aconselhamento, e

acompanhamento diário no

intuito de ajudar o casal a

resolver de vez situações que

causam mal estar em seu

relacionamento ou vida pessoal.

O programa faz parte do Instituto

Educacional MM Academy,

fundado em 2016 pela ABRAMESI

– Associação Brasileira dos

Profissionais da Saúde e Bem-

estar do Casal, com objetivo de

oferecer qualificação e formação

profissional para aquelas pessoas

interessadas a ingressar nesta

profissão e a transformarem vidas

de casais em todo o mundo.

No decorrer de seus 5 anos de

existência o MM Academy já

formou mais de 1.500 alunos em

19 Estados Brasileiros e 9 países

diferentes como Japão, Peru,

Argentina, Paraguai, México,

Alemanha, Suíça, Irlanda e

Portugal.

95% dos alunos estão satisfeitos

com o curso e atuam na área

transformando a vida de milhares

de casais pelo mundo.

O curso de Especialista em Saúde

e Bem-estar do casal é destinado

a pessoas que gostam de falar

sobre relacionamento e fazer

disso sua profissão e criar seu

próprio negócio - Não é necessário

ter uma formação anterior na área

da saúde.

O maior quesito para se encaixar

no perfil do curso é querer

transformar a vida de casais,

sendo bem remunerado por isso.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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No site do Espaço Novo Dia

você tem todas as informações

acerca do programa, além de

riquíssimos conteúdos de

leitura para te auxiliar em todo

o processo. Basta você ir até lá,

preencher a solicitação de

consulta gratuita e aguardar

que um profissional logo

entrará em contato.

Ajudar duas pessoas em suas

dificuldades para alcançar o

relacionamento que desejam é

um trabalho maravilhoso.

Quando pensamos em um

especialista de casais, nos

referimos a "alguém que ouve

ou sabe dar bons conselhos",

mas essa profissão vai muito

além desses conceitos simples.

Para você que está com algum

tipo de problema no seu

relacionamento, ou então para

você que quer mudar de vida e

dar aquele gás nas suas

finanças.

Vale a pena conferir!

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE AJUDA

GRATUITAMENTE.

EU QUERO

https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia


NÃO FUJA DOS
MOMENTOS RUINS,

POIS ELES FAZEM BEM
A VOCÊ.

A primeira coisa vamos entender o que são
momentos ruins, podemos dizer que são as

brigas.

E V E R T O N  M O R E I R A
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Como assim Everton momentos
ruins fazem bem pra mim?

A primeira coisa vamos entender o
que são momentos ruins, podemos
dizer que são as brigas.

Falta de sexo, falta de
comunicação, comunicação
agressiva, distanciamento e por ai
vai.

Vamos pensar, como sabemos que
estamos doentes ou quando algo
não esta bem conosco? 

NÃO FUJA DOS
MOMENTOS RUINS,
POIS ELES FAZEM
BEM A VOCÊ.

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

EVERTON MOREIRA

Nosso corpo da sinais e
sintomas disso. 

Como por exemplo a febre,
dores, etc.

E nosso relacionamento
também dá esses sinais. 

E quais são esses sinais, os
momentos ruins.

Muitos casais focam demais
nos problemas ou os
ignoram, com a aquela
mentalidade de se eu
pensar ou falar sobre isso
piora ou atrai.

Mas isso é um tiro no pé pois
não damos a devida atenção
no que esta acontecendo
em nosso relacionamento.

Como especialista posso
dizer que os problemas
normalmente NÃO são os
motivos pelos quais o
relacionamento esta ruim.
Vou explicar.

Imagine, Patricia chega pra
você e diz: 

“meu relacionamento esta
mal, nós não fazemos sexo,
nós brigamos, estamos
distantes um do outro."

CRS Nº 10.001-18
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1º Olhe seu relacionamento –
perceba quais momentos ruins
ou problemas seu
relacionamento esta passando.
E o que é um momento ruim ou
problema, é aquilo que faz mas
a você, ao seu parceiro / parceira
ou ao seu relacionamento.

2º Encare esses problemas de
frente não ignore, eles não vão
se resolver sozinhos, não foque
neles, de a devida atenção e
entenda que é um sinal que
algo maior não esta bem e é isso
que vc precisa descobrir.

3º Ao descobrir a causa / origem
dos problemas, chame o seu
parceiro / parceira e já deixe
claro o que esta acontecendo e
o porque. E elaborem uma
solução juntos.

Vou passar um
passo a passo pra te
ajudar nisso.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

A questão é, qual a razão, motivo
pelo qual o casal deixou de fazer
sexo? Por que eles brigam, por que
estão distantes?

Na maioria das vezes o motivo não
tem nada a ver com os problemas.

Nesse exemplo que eu dei da
patrícia, vamos imaginar, eles tem
valores diferentes e isso gera
conflitos, que geram brigas, que
geram o distanciamento e por fim a
falta de sexo.

Ou seja, não preciso resolver os
problemas, o que eu preciso fazer é
resolver e alinhar os valores, esse é
o motivo original, que nós
especialistas chamamos de ponto
Iceberg. 

Resolvendo ele o resto quase que
se resolve sozinho.

Então, quando momentos ruins,
problemas acontecem, precisamos
prestar muita atenção e avaliar o
porque que isso esta acontecendo.

Agora um erro muito comum é que
muitas pessoas focam no
problemas, só reclamam, só
relembram, só jogam na cara do
parceiro o da parceira.

Isso sim é extremamente errado,
porque dessa forma você não sai do
lugar, e os problemas só aumentam
e muito provavelmente levará ao
fim do relacionamento.

Então qual o jeito correto?

PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.

EU QUERO

https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia


- Valores
 - Comunicação 
 - Intimidade 
 - Rotina 
 - Diversão 
 - Amor
 - Sexualidade

4º Não espere o outro começar,
seja espelho, seja modelo.
Muitas pessoas no
relacionamento esperam que o
outro mude ou que inicie a
mudança. 

Pra você descobrir com mais
facilidade a origem do problema
pique seu relacionamento.
Eu faço isso.

Eu vou picando o relacionamento
pra ficar mais fácil entender e
encontrar uma solução.

Como por exemplo eu
separo o relacionamento
em 7 partes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Parece difícil mas não é.

Estudos mostram que uma
mudança é feita com mais rapidez
quando vemos exemplos.

Lembre-se quando você começou a
namorar alguém chegou e fez
primeiro contato, alguém pediu em
namoro primeiro. 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.
SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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OUÇA AGORA!

8ª Temporada

PRESENTE EM 46 PAÍSES

Ouvir Podcast

Pra casais que pensam fora da caixa!

http://institutommacademy.site/podcastrfc
http://institutommacademy.site/podcastrfc


CLUBE DO
LIVRO
dicas de livros que
vão mudar seu
relacionamento
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Quando sua esposa morreu no
parto, Benjamin construiu um
muro ao redor de seu coração e
prometeu nunca mais se
apaixonar. 

Mas não esperava que o destino
fosse conspirar contra ele e obrigá-
lo a precisar escolher uma mãe
para sua filha, uma esposa para
estar ao lado do CEO da
construtora mais lucrativa da
cidade. Lia, uma garota humilde
do interior, estava fugindo de um
noivado desastroso quando
aceitou o emprego de babá da
filha de Benjamin De La Roche. 

O que ela não sabia é que seu novo
chefe seria a maior tentação que
ela, virgem e inexperiente, poderia
conhecer.

CONTRATADA PARA CASAR
COM O CEO
AUTORA SIL ZAFIA

Comprar l ivro

Eu sou diferente. Muitas pessoas
dizem que está tudo bem em ser
"diferente". Quando me dei conta
de que não era "igual" a maior
parte das pessoas, decidi criar o
meu próprio universo e me fechei
dentro dele. 

É confortável e seguro, solitário
também. Desde que me entendo
por gente, o medo é meu fiel
companheiro, assim como a
solidão. Ser diferente é estranho,
mesmo que todas as pessoas mais
próximas tentem me encaixar.

Quando você percebe que não se
encaixa, se sente um pouco
perdido no início. 

ALÉM DO AZUL
AUTORA JUSSARA LEAL

Comprar l ivro

https://www.amazon.com.br/Contratada-para-casar-com-CEO-ebook/dp/B092LYYL7X/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=15AUODE5T60JQ&keywords=Contratada+para+casar+com+o+CEO&qid=1644493652&sprefix=contratada+para+casar+com+o+ceo%2Caps%2C206&sr=8-1
https://www.amazon.com.br/AL%C3%89M-DO-AZUL-Jussara-Leal-ebook/dp/B09L9CPN2Z/ref=sr_1_1?keywords=jussara+leal&qid=1644493738&sprefix=jussara%2Caps%2C203&sr=8-1
https://www.amazon.com.br/Contratada-para-casar-com-CEO-ebook/dp/B092LYYL7X/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=15AUODE5T60JQ&keywords=Contratada+para+casar+com+o+CEO&qid=1644493652&sprefix=contratada+para+casar+com+o+ceo%2Caps%2C206&sr=8-1
https://www.amazon.com.br/AL%C3%89M-DO-AZUL-Jussara-Leal-ebook/dp/B09L9CPN2Z/ref=sr_1_1?keywords=jussara+leal&qid=1644493738&sprefix=jussara%2Caps%2C203&sr=8-1


Oceano Azul
Editora

C l i q u e  n o  l i n k  e
b a i x e  a g o r a

TOP LIVROS

GRATUITOS

Baixar Livro Baixar Livro Baixar Livro

http://institutommacademy.site/editoraoceanoazul
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S U G E S T Õ E S  P R A  V O C Ê

S E M  S A B E R  O  Q U E  O U V I R ?
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Dica de
Podcast

Uma Voz Na

Escuridão é um

Podcast Cultural -

Resumo de Livros .

Ouvir Podcast

O Escriba Cafe é o primeiro podcast de

história do Brasil e, também, o primeiro

no formato storytelling. Através de muita

pesquisa e extremo cuidado técnico na

gravação e edição, o resultado é uma

experiência sonora diferente, que traz

conhecimento com emoção.

Ouvir Podcast

https://linktr.ee/fatimarangel21
https://www.escribacafe.com/
https://linktr.ee/fatimarangel21
https://www.escribacafe.com/


Ouvir Podcast

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Está no ar o podcast BARMAN DAS

HORAS VAGAS – cultura alcoólica para

amadores. Nossos programas são

preparados especialmente para o público

não profissional e tem como objetivo

principal a difusão da cultura da

coquetelaria e a formação de um novo

público, até então, distante do universo

dos coquetéis.

Ouvir Podcast

Paladar Distinto é um Podcast de

entrevistas com chefs de cozinha,

proprietários de restaurante e

empreendedores do setor.  os mais

diversos temas e produtos da Gastronomia

local e Internacional, entrevistando os

maiores especialistas em cada assunto.

Ouvir Podcast

O podcast The Brazilian Podcasters é um

podcast Brasileiro, feito por Brasileiros,

porém em terras norte-americanas,

diretamente da Rede TBP em Atlanta nos

EUA.A Rede TBP foi criada por Jr

Meneguetti e Italo Tuller e traz um pouco

da vida do imigrante Brasileiro na terra do

Tio Sam. 

Ouvir Podcast

Ser mãe pode ser mais leve, pode ser

divertido e no Maternar em Pauta,

trazemos profissionais para um papo

sobre todo aprendizado que a

profissionaliza. Da maternidade real,

passando pelas profissões abraçar nessa

jornada, com apoio de profissionais.

http://barmandashorasvagas.com/
https://open.spotify.com/show/0jPghMXbOZoCV1bp9iFnmn?si=edd00c649b22480c
http://youtube.com/tbpodcasters
http://barmandashorasvagas.com/
https://open.spotify.com/show/0jPghMXbOZoCV1bp9iFnmn?si=edd00c649b22480c
http://youtube.com/tbpodcasters
https://open.spotify.com/show/0meNyXmIlQ26XoL39ZK4Ge?si=hyl2nTgCT3GnUREUnl5tyg&dl_branch=1
https://open.spotify.com/show/0meNyXmIlQ26XoL39ZK4Ge?si=hyl2nTgCT3GnUREUnl5tyg&dl_branch=1
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sex shop de Goiânia-Goias, que recebeu em 2021 diversos prêmios,sex shop de Goiânia-Goias, que recebeu em 2021 diversos prêmios,



Creio que por eu ter casado muito novo

e permanecer um ar feliz claro que com

alguns conflitos de vez em quando mas

sempre conseguindo contorná-los

também ajudou.

A Revista Saúde e Bem-estar do Casal

conversou com Ana Carolina Sousa
Silva, conhecida como Carol Pantera,

Proprietária do coisas de Panteras

Artigos Femininos sex shop de Goiânia -

Goiás, que recebeu em 2021 diversos
prêmios, confira como foi a entrevista.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Entrevista

Carol  Pantera  

1. Como você descobriu que gostava
de falar sobre relacionamento e
sexualidade?

Na verdade eu sempre fui muito tímida,

tive uma criação bem rígida com

assunto com relação né a sexualidade,

sempre fui uma boa ouvinte, e muito

curiosa. 

Casei aos 16 anos e eu estava passando

por uma crise no relacionamento foi

quando apareceu oportunidade de

revender lingeries e aceitei depois de

uns três meses veio a proposta para

mim revender produtos eróticos e eu

tinha muita vergonha de falar sobre o

tema até que comecei a comprar e a

pessoa que me vendia me ensinou

totalmente errado como utilizar os

produtos em uma palestra que eu fui

descobrir que o produto que me

vendiam para excitar na verdade era

para sexo anal, foi quando eu decidi que

eu iria vender com excelência

conhecendo o produto que eu estava

oferecendo para não frustrar aquele

cliente.  Acredito que para indicar

ajudar este cliente precisamos

entender conhecer o nosso produto e

assim foi evoluindo.



SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL2. Como você descobriu que gostava
de falar sobre relacionamento e
sexualidade?

Eu e minha mãe tinha um restaurante e

apareceu lá um representante de uma

determinada marca de lingerie

perguntou se minha mãe conhecia

alguma menina seria boa para vender

para trabalhar conversas aí ela falou a

minha filha é vendedora desde os 8

anos de idade comecei a ser vendedora

muito nova meus pais eram

comerciantes e eu sou apaixonada por

venda.

Sempre gostei de conversar com

pessoas ouvir sobre experiências de

vida mesmo confesso que conversar

com os mais velhos e trouxe muito

conhecimento, na verdade eu caí esse

mercado de paraquedas nunca tive em

tudo até mesmo porque pela criação

que eu tive falar de sexo não era uma

coisa fácil e graças a Deus consegui

evoluir.

E hoje sou apaixonada no que faço não

me vejo fazendo outra coisa que não

seja ajudando em relacionamentos e

mulheres a se soltarem mais

independente dos seus corpos e das

suas limitações físicas

3. Como começou sua loja?

Comecei a vender os produtos em

2011, Mas como eu era muito tímida eu

entregava revistinha na época para as

amigas vizinhas e clientes do

restaurante. 

E ela se virava porque não me

perguntasse nada porque eu tinha

muita vergonha e aí em 2012 foi

trabalhar na lojas Marisa, e lá eu levava

a revistinha e mostrava para minhas

colegas só que aí elas começaram a

contar sobre o que era difícil ou o que

não estava dando certo na hora do sexo

para elas aí eu pegava revistinha à noite

depois que chegava do trabalho e ia ler

para que servia cada produto, só que

não tinha muita coisa específica escrita

então eu fui utilizando os produtos e

aprendendo novas formas de utilizar e

da dica para elas.

Quando eu sair do meu trabalho com

meu acerto dei entrada numa moto,

criei o grupo coisas de panteras artigos

femininos e comecei a pesquisar no

Google foto dos produtos que tinha na

revista e comecei a pesquisar no

YouTube vídeos que falavam sobre os

produtos mas nunca tive a ideia de ter

uma loja e viver das vendas de produtos

eróticos. 

Arrumei outros empregos de carteira

assinada depois desse período mas

nunca abandonei as vendas conseguia

conciliar o emprego com as minhas em

2018 foi assediada por um chef, o quê

me desenvolveu transtorno de

ansiedade generalizada, depressão e

pânico. Então no começo da doença eles

me mandaram embora. 
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conhecimento dos produtos e as vendas

foram acontecendo cada dia mais

clientes, os depoimentos dos meus

atendimentos, creio que como eu ia até

o cliente com atendimento a domicílio

ficava mais fácil pois ainda há muitas

pessoas que sentem vergonha de entrar

em um sex shop. 

A facilidade de ir até os clientes, me

ajudou bastante

seguidores votaram em mim como

melhor sex shop de Goiânia e eu vi que

isso era uma resposta de Deus na minha

vida.

Passei por alguns problemas em

setembro inclusive financeiro como

vocês sabem as vendas eróticas caíram

muito ano passado.

E novamente eu me questionava se

deveria continuar ou parar. Fui aí que

novamente dessa vez outra empresa

entrou em contato informando que o

havia sido contemplada com o título de

melhor sex shop de Goiânia fiquei

maravilhada em um ano dois prêmios

desse vi novamente a resposta de Deus

em minha vida. 

Quando uma pessoa entra em contato

comigo não a vejo apenas como mais

um cliente, mas sim mais uma

oportunidade de levar auto estima,

amor próprio, a proximidade entre este

casal mostrar para eles o quão

importante é um relacionamento

saudável entre as pessoas, meu pai

sempre falou que quando a vida

amorosa está fluindo, você supera

todos os outros desafios que vier de

forma mais leve.

4. Vi que você recebeu diversos
prêmios, como isso aconteceu?

Então, quando Deus tem um propósito

as coisas apenas vão fluindo em nossa

vida. Eu estava na minha residência

após um problema familiar pensando

em desistir, sou uma pessoa que crer

muito em Deus e pedir uma direção

para Deus se eu devia parar com as

minhas vendas ou continuar estava no

conflito interior acho que todos nós já

passamos por isso um dia.

Creio que foi consequência de todos

esses anos da forma que o priorizo e as

minhas clientes, em fevereiro de 2021

recebi uma ligação me perguntando se

eu era responsável por coisas de

Pantera, que eu havia uma pesquisa que

foi realizada aqui em Goiânia online por

uma empresa responsável . 

Se eu havia ganhado em primeiro lugar

como melhor sex shop de Goiânia, risos.

Na hora eu pensei mas nem loja na rua

eu tenho como isso poderia ser possível

já achei que seria um trote desliguei o

celular na hora.

Então eles me retornaram aí eu falei

que não tinha interesse, então

atendente me explicou que havia uma

pesquisa aonde os meus clientes e 

5. Ser reconhecida pelo trabalho fez
diferença no seu dia a dia?

Nossa demais o reconhecimento em

qualquer área da vida é muito especial

para o ser humano para o ego também

confesso. risos. Creio que é fruto de

muito trabalho e dedicação ao longo de

todos esses anos, é a recompensa

chegando das madrugadas sem dormir

estudando lendo procurando novos

produtos novas formas de ofertar de

beneficiar a vida sexual do cliente com 
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os meus produtos foi a resposta que

pedir a Deus para continuar em um

mercado que infelizmente ainda é visto

de forma errada pela sociedade não são

todos mas muitos ainda julgam.

6. Influenciou de alguma forma sua
audiência?

Sim com certeza quando você recebe

uma premiação dessa magnitude, os

clientes entram no Google e no

Instagram  pesquisa sexshop e lá está o

meu, a minha foto dos meus

certificados, muitos me procuram e eu

pergunto se for indicação ou achou em

redes sociais, e eles falam entrei no

Google e vi que você ganhou prêmio de

melhor sexshop e fiquei curioso para vir

aqui e conhecer então a minha

visibilidade aumentou bastante sou

eternamente grata a cada um que votou

em minha loja como melhor sexshop de

Goiânia Goiás.

Sem falar que o certificado chegar em

um momento de confusão na minha

cabeça não sabia se realmente era o

propósito de Deus em minha vida.

7.  Como você vê o futuro dos
relacionamentos?

Vejo como algo essencial na vida do ser

humano, acredito que compensa lutar

para ter um relacionamento saudável,

acredito que seja a melhor forma de

declarar amor próprio procurar sempre

evoluir não deixar esse relacionamento

fracassar estou casada há quase 20

anos e acredito que o meu

relacionamento me ajudou bastante nas

conquistas que conquistei ao longo

deste período.

8. Qual o recado que você deixa para
os casais?

Para investirem mais em seus

relacionamentos, buscar sempre

novidades, conversarem sobre

fantasias, e vendendo meu peixe

procurem um sex shop de preferência o

meu, risos. Brincadeira.

Procure sempre conversar, meio a uma

crise procure um especialista que possa

orientar, porque vale muito a pena ter

um relacionamento saudável como tudo

na vida temos altos e baixos nem só de

Glória vive o homem mas através das

batalhas das dificuldades adquirimos

conhecimento.

Relacionamento
são duas pessoas

que pensam
diferentes mas
que lutam para
estarem juntas.

https://www.instagram.com/coisasdepanteras2018/
https://wa.me/5562994117398?text=Ol%C3%A1,%20eu%20li%20o%20seu%20livro%20e%20quero%20saber%20mais%20sobre%20seu%20trabalho.


FALTA DE LIBIDO
J O A N A  L E T Í C I A



SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Libido é exatamente o nome que se
dá ao desejo sexual, que faz parte
do instinto do ser humano.

Mas que pode ser influenciado por
questões físicas ou emocionais.

E, por isso, pode estar aumentado
ou diminuído em algumas pessoas,
em determinadas fases da vida.

Os hormônios que controlam a
libido são a testosterona nos
homens e o estrogênio nas
mulheres, e por isso em
determinados períodos do mês.

A FALTA DE LIBIDO E
ALGUMAS DAS
PRINCIPAIS CAUSAS

JOANA LETICIA

É normal que a mulher
tenha maior ou menor
interesse sexual.

Normalmente as mulheres
tem a libido mais
aumentada durante o seu
período fértil e menor
libido durante a
menopausa, por exemplo.

Entretanto existem
inúmeros fatores e motivos
para uma pessoa começar a
perder a libido. Problemas
no trabalho.

O famoso estresse,
problemas de saúde,
ansiedade ou como
geralmente acontece,
problemas no
relacionamento, namoro 
e uso de medicamentos.

Sendo importante
identificar a causa para
que possam ser tomadas
atitudes que tenham
como objetivo aumentar
o desejo sexual do casal.

CPMES Nº 20.281-22/E

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

SEXCOACH



Muitos casais se perguntam o que
fazer para voltar a sentir aquela
vontade a todo momento e a
qualquer hora. 

É necessário haver um diálogo e
análise do relacionamento para
ajustar esses fatores ou motivos
que levou uma das parte a ter a
falta de libido. 
. 
Após ter essa conversa e pouco
coisa mudar, é a hora de se
procurar um Especialista e começar
a procurar maneiras para acender a
chama de novo do casal.

Muitos relacionamentos acabam 

precocemente justamente por
alguns desses motivos, pois o casal
não está com vontade de testar
algo novo.

De buscar ajuda para melhorar a
relação sexual tudo isso são
detalhes que poucas vezes o casal
para e observa. 

Discussões todos os dias é um
grande sinal de estresse, falta de
carinho e atenção.

Um relacionamento é uma junção
de vários fatores, caso isso não
esteja bem alinhado.

Certamente vai interferir na libido
de ambas as partes.

PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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1✓ Alterações emocionais,
como estresse, ansiedade e
depressão, pois interferem
diretamente no humor e na
disposição, podendo causar a
falta de libido de forma
temporária;

2✓ Traumas emocionais,
principalmente quando está
relacionado com a relação
sexual, o que pode causar
diminuição da libido;

3✓ Impotência sexual, pois
devido à dificuldade para ter
e/ou manter uma ereção, pode
haver diminuição do desejo
sexual motivada pela frustração,
por exemplo;.

Um relacionamento é uma junção
de vários fatores, caso isso não
esteja bem alinhado.

Certamente vai interferir na libido
de ambas as partes, segundo a
genicologista Drª. Sheila 

Sedicias a diminuição da libido
pode acontecer como
consequência de alterações nos
níveis de hormônios que
participam no controle do desejo
sexual ou ser devido a situações do
dia a dia.

O que pode ser temporário ou
duradouro. 

Algumas das principais causas de
falta de libido são:

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

4✓ Problemas no
relacionamento, já que nesse
caso é possível que além da
tensão a atração diminua, o que
acaba por diminuir a libido;

5✓ Uso de medicamentos,
como pílulas anticoncepcionais,
ansiolíticos ou antidepressivos,
pois provocam alteração nos
níveis hormonais circulantes no
corpo e podem interferir no
sistema nervoso, o que pode
interferir no desejo sexual. 

6✓ Menopausa, já que há
desbalanço nos níveis de
hormônios sexuais femininos, o
que pode causar diminuição da
libido. 

7✓ Diminuição dos níveis de
testosterona no homem.

8✓ Dor durante a relação
sexual, isso porque uma vez que
há dor e/ou desconforto no
momento de prazer.

Além dos outros sinais e sintomas
típicos da menopausa como ondas
de calor, suor noturno e cansaço
frequente, por exemplo;

Já que esse hormônio está
diretamente relacionado com o
desejo sexual e produção de
espermatozoides;

Pode haver diminuição do interesse
para que a dor não seja mais
sentida; 
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Nas mulheres, a falta de libido
também pode ser causada pela
dificuldade em se atingir o
orgasmo ou de ficar excitada, o que
dificulta o contato íntimo devido à
falta de 

lubrificação da vagina, o que causa
dor durante a relação sexual. 

Como aumentar a libido

Para aumentar a libido é
importante consultar o médico
para que seja possível identificar a
causa e, assim.

Ser iniciado o tratamento mais
adequado. 

Nos casos em que a falta de libido é
consequência do uso de algum
medicamento.

O médico pode orientar a troca,
alteração da dose ou suspensão do
medicamento.

Quando está relacionado com
alterações hormonais, pode ser
recomendada a realização de
terapia de reposição hormonal.

Além disso, no caso da diminuição 
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PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.
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da libido estar relacionada com
menores níveis de testosterona ou
com impotência sexual.

É interessante aumentar o
consumo de alimentos que
melhoram a circulação sanguínea,
como atum e sementes de chia, por
exemplo, pois favorece a excitação.

Por outro lado, quando a falta de
libido é consequência de alterações
emocionais, traumas ou problemas
no relacionamento.

A melhor solução é buscar o
tratamento com um psicanalista,
para que as causas emocionais
sejam solucionadas e o desejo
sexual possa aflorar. 

Combater a ansiedade e o estresse
também ajudam a aumentar a
libido, assim como melhorar a auto
estima e praticar exercícios físicos. 
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Fazer com que a pessoa queira
mais?
Como encantar alguém?
 Pra começar quem é você?

Você é uma pessoa interessante?
Vou falar algo que muitas pessoas
não querem falar sobre isso, mas
você é uma pessoa que gera
interesse?

Entenda, nem todo mundo é
interessante para todos, ou seja,
nem todo mundo agrada a todos.

Uma pessoa acaba querendo se
relacionar com alguém porque
gosta do que a pessoa é,
fisicamente, intelectualmente, seus
hábitos, ou seja, pela pessoa que
ela é.

O que vejo acontecendo é que
muitas pessoas se decepcionam
logo depois de conhecer alguém ou
depois de algum tempo no
relacionamento.

E por que isso acontece? 

Das 2 uma, a pessoa criou uma
imagem do parceiro ou parceira
que não é a realidade ou a pessoa
“vendeu” uma imagem e quando a
outra pessoa conheceu se
decepcionou.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

COMO SE TORNAR
INESQUECÍVEL E
CONQUISTAR
ALGUÉM?



1º - Torne-se interessante / Seja
você mesmo / não invente um
personagem

2º - Estude a pessoa que você
quer conquistar

3º - Crie uma expectativa baixa

4º - Invista no básico, não queira
reinventar a roda. Faça o básico
o melhor possível. 

5º - Invista na diferença, utilize
palavras que a maioria não usa,
faça o que a maioria não faz.

Vamos lá, vou dar 5
passos que vão te ajudar
a se tornar inesquecível.

A qualidade do momento é melhor
que quantidade ou 

Resumindo, não compre nenhum
padrão, pense fora da caixa, não
busque formula mágica, seja
diferente e principalmente não crie
altas expectativas é muito mais
fácil surpreender

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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Então agora vou dar uma formula
que pode te ajudar a se tornar
inesquecível e arrebentar no
primeiro encontro.

Tudo depende da perspectiva que
vai gerar para a pessoa que você
quer conquistar.

Muitos homens e mulheres
“vendem” uma imagem de si
próprios que não é real, dizem tudo
para inflar quem realmente é.

Esses exemplos são clássicos e o
que acontece é a decepção depois
que a pessoa conhece.

E isso acontece porque temos um
padrão colocado de como um
homem ou mulher devem ser,
achar que todo mundo é igual, que
todos gostam das mesmas coisas
ou que existe uma formula mágica.

Vamos pensar, você não se prepara
pra tudo? Por exemplo, pra fazer
uma prova, você não estuda? Para
tirar habilitação você não faz aulas? 

Então por que raios você não se
prepara para se conquistar alguém?

Faz sentido? Pense fora da Caixa.

 Agora vou passar um passo a passo
do que você pode fazer para ajudar
a ser inesquecível.

Não vou falar de como se
comportar no primeiro encontro,
isso pode ser um ótimo tema para a
próxima coluna.

PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.

EU QUERO

https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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QUEM CRIOU O
SEXO?

TÂNIA MEL
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Quando se procura na internet
assuntos relacionado a sexualidade
vemos muita pornografia, a
imagem de um diabinho com
chifres, rabo e tridentes, língua de
fora.

Sempre associando o sexo ao
diabo, a pornografia e a
vulgaridade. 

Mas eu quero te perguntar quem
foi que criou o sexo?

O fato do sexo e o prazer sexual
está sempre associado ao “mal”
resultou em muitos cristãos
infelizes sexualmente.

QUEM CRIOU
O SEXO?

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

TÂNIA MEL

O povo de Deus perece por falta de
conhecimento, e
autoconhecimento é a maior delas.

E se tratando de casamento
perecem por que nunca
aprenderam os princípios básicos
para um casamento e uma vida
sexual feliz com santidade.

Eu comecei estudar para salvar o
meu casamento.

Vim de uma família toda
desestruturada, cheia de violência
doméstica, relacionamento
abusivo, onde eu sofri abuso sexual,
abuso físicos e psicológico por anos.
 
Me casei sem nenhum
conhecimento sobre casamento,
sem autoconhecimento.

E depois de pouco tempo de
casada eu comecei a fugir da
intimidade e fazer as famosas
orações que muitas irmãs
conhecem.

As orações que pedem para o
marido terminar logo, oração da
bela adormecida que é pra ele
dormir logo.

Oração pra Deus derramar graças,
oração pedindo misericórdia. 

Meu esposo percebeu que eu não
gostava, tentou conversar e eu
fiquei calada, ele também não
insistia mais, e o nosso casamento
começou a desmoronar. 
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A bíblia diz que o homem vai
deixar seu pai e sua mãe para se
tornar uma só carne com a sua
mulher e ele estava falando da
relação sexual.

O sexo que a maioria conhece é
apenas a união dos órgãos genitais.

Mas o sexo que a bíblia nos orienta
é a união do corpo da alma e
espírito.

A relação íntima no casamento e a
materialização dessa unidade. 
É sobre os dois se tornarem 1.

Em primeira Coríntios 7 de 3 em
diante diz que eu ter intimidade
com meu marido é uma ordenança
de Deus, é um mandamento.

Bíblia deixa claro que se se é para
ficar ausente sexualmente um do
outro casal tem que estar em
acordo tem que conversar sobre
assunto. 

É comprovado cientificamente que
passa a ser uma necessidade física
e emocional.

A Bíblia também coloca o sexo
como uma forma de proteção é
uma forma de proteger o outro do
pecado, saciando o outro para que
o outro não caia em tentação.

Deus quem criou o sexo, o prazer
sexual.

O pênis a vagina, as terminações
nervosas que dão prazer, tudo foi
Deus. 
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Então, se você é mulher deve estar
se perguntando agora.
 
Mas por que eu não gosto?

Vou te explicar agora:

O que eu mais escuto quando eu
vou conversar com um casal é que
a mulher não gosta de sexo.

E às vezes ela já ouviu tanto isso
que ela acreditou.

Uma mulher não tem nenhum
problema hormonal, não tem
traumas associados a área da
sexualidade, não tem nenhum
problema físico, não gostar de fazer
sexo não faz sentido.

Deus criou pra ser bom, só que as
pessoas aprendem sobre sexo de
forma errada e mentirosa, então,
tudo sobre sexo fica contaminado.

Se você não gosta provavelmente
alguma mentira sobre sexo
dominou a sua mente e o seu
coração.

A bíblia deixa isso claro onde diz
que um abismo chama outro
abismo, por isso a necessidade de
uma transformação na vida sexual
do casal. 

Muitas vezes é o seu marido que
não sabe fazer, não sabe como te
tocar, aprendeu sobre sexo na
pornografia, e na pornografia a
mulher é um objeto para o seu bel
prazer. 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



Existem muitos maridos
ignorantes, tolos, que não se
preocupam com suas esposas. 

Mas não quer dizer que você não
gosta de sexo, certamente você
gosta, só que não gosta com ele.

Outra questão é que muitas
mulheres tem crenças limitantes
sobre o sexo, crença gera
pensamentos, que gera
sentimento, que gera
comportamento.

Acreditam que o prazer sexual é
pecado, é sujo, é errado, que não
precisam, que não gostam, que não
é importante. 

O ponto central na falta de
harmonia sexual no casamento
cristão é a ignorância.

Muitas vezes um sabe mais do que
o outro, e o outro não aceita
procurar ajuda.

Se coloca como vítima, ou fica
transferindo a culpa.

Quando o casal tem queixas sobre
a vida sexual o problema nunca
está só no sexo.

O sexo é a materialização de algo
mais profundo, e através do sexo é
possível medir a temperatura do
casamento.

Quase 100% dos problemas está no
relacionamento, onde ambos.

Além da falta do
autoconhecimento.
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Não conhecem os princípios para
viver um casamento e uma vida
sexual feliz.

Como foi ensinado que sexo é algo
sujo, vulgar e pecaminoso as
pessoas procuram aprender no
oculto, no escondido. 

Se ninguém fala sobre sexo em
casa, também não se fala sobre
sexo na igreja, o único lugar que
resta é a internet.

Onde pessoas confusas com seus
desejos e necessidades naturais,
criados por Deus, são fisgados pela
pornografia.

Que destruiu a sexualidade
saudável de vários adultos e tem
destruído muitos casamentos no
meio cristão.

Os problemas de muitas pessoas
estão escondidos em uma
sexualidade mal resolvida.

Hoje em dia temos muitos
profissionais capacitados para
orientar como viver um
relacionamento e uma vida sexual
feliz.

E mesmo assim muitos cristãos não
vivem uma vida de abundância
como está escrito em João 10:10.

Pelo fato de vivermos rodeados de
tabus e preconceitos sobre algo tão
natural com respirar.

Por isso muitos casais se privam de
viver o que Deus deixou para o
deleite no casamento. 



A doutrina da religiosidade tem
aprisionado muitos cristãos
acabando com a inteligência
emocional e cognitiva de muitas
pessoas, tornando-as religiosa.

Deixando a intimidade com o
espírito santo e seguindo o homem
cegamente sem questionar. 

Muitos pastores não falam para
suas ovelhas que existe ajuda.
Talvez por insegurança de saber
que alguém vai organizar tudo.

Tirar a pessoa da prisão da
religiosidade, levar a pessoa para
posição de protagonista da sua
vida.

Onde ela vai parar de culpar o
diabo por suas escolhas, mudar de
atitude e resolver a situação da sua
vida. 

Podemos desfrutar de uma vida
sexual feliz e saudável sem
vulgaridade, sem pornografia e
cheia dos deleites de Eclesiastes
9/9.

A falta de conhecimento tem feito
do povo de Deus escravos na área
da Sexualidade.
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PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.
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DIABETES NA VIDADIABETES NA VIDA  

SEXUALSEXUAL
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O Brasil é o 5º país em incidência
de diabetes no mundo, com 16,8
milhões de doentes adultos dos 20
a 79 anos, perdendo apenas para
China, Índia, Estados Unidos e
Paquistão.

A estimativa da incidência da
doença em 2030 chega a 21,5
milhões. 

Esses dados estão no Atlas do
Diabetes da Federação
Internacional de Diabetes (IDF).

Mundialmente, o diabetes se
tornou um sério problema de
saúde pública.

A INFLUÊNCIA DA
DIABETES NA VIDA
SEXUAL

Sexóloga
CACAU MANCENNI

Cujas previsões vêm sendo
superadas a cada nova triagem.

Os diabéticos que apresentam
outros fatores associados, como
colesterol alto, pressão alta, fumam
e fazem uso abusivo de álcool, têm
mais chances de desenvolver
problemas relacionados à função
sexual. 

O estresse e alguns medicamentos
também
contribuem para os problemas
sexuais.                                           

Diabetes e a Libido do Homem
O diabetes pode provocar
impotência sexual nos homens.

A doença causa no corpo uma
série de alterações vasculares e
sensitivas que interferem na
circulação sanguínea
dos vasos da região genital.

Com isso, a ereção é prejudicada e
consequentemente,
o contato íntimo também.

Diabetes e a Libido da Mulher
Nas mulheres, o diabetes também
interfere na sexualidade. 

Estudos mostram que a falta
de lubrificação atinge 5 a 28% das
mulheres diabéticas.

Além disso, ocorre redução do
desejo sexual e ausência do
orgasmo. 
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PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.

Ter uma alimentação
equilibrada; reduzir o consumo
de sal, gordura e bebida
alcoólica; praticar uma
atividade
Física regularmente; beber pelo
menos dois litros de água por
dia; gerenciar o estresse;
Controlar a pressão arterial, o
colesterol, o peso e fazer uma
boa higiene íntima.

Glicemia de jejum normal:
inferior a 99 mg/dL;
Glicemia de jejum alterada:
entre 100 mg/dL e 125 mg/dL;
Diabetes: igual ou superior a 126
mg/dL;
Glicemia de jejum baixa ou
hipoglicemia: igual ou inferior a
70 mg/dL.

Ao entrar na menopausa,
o descontrole glicêmico pode
aumentar e há risco de dor durante
a relação sexual.

A prevenção começa pelo bom
controle da glicemia.

Além disso, é preciso tomar
corretamente os medicamentos
receitados pelo médico e manter
hábitos saudáveis, como: 

VALORES DE REFERÊNCIA DE
GLICEMIA

É importante ressaltar que o
diagnóstico definitivo de alterações
da glicemia depende da
presença de dois ou mais valores
alterados em diferentes coletas de
sangue, faça seu exame.
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ELE/ELA
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MEU

PASSADO, O
QUE FAZER?

T7E16 - Ele / Ela Sente Ciúmes do
Meu Passado, o que fazer?

7ª Temporada
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SINCERICÍDIO: 
 

O MAL DA
SINCERIDADE EM

EXCESSO.
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A sinceridade é a base para muitos
relacionamentos, mas pode se
transformar em um problema se
comunicada sem a devida
prudência.

A palavra SINCERO foi inventada
pelos romanos.

Eles fabricavam certos vasos de
uma cera especial. 

Essa cera era, às vezes, tão pura e
perfeita que os vasos se tornavam
transparentes.

Em alguns casos, chegava-se a se
distinguir um objeto 

SINCERICÍDIO: O MAL
DA SINCERIDADE EM
EXCESSO.

– Um colar, uma pulseira
ou um dado –, que
estivesse colocado no
interior do vaso. 

Para o vaso assim, fino e
límpido, dizia o romano
vaidoso:

– Como é lindo!!! Parece
até que não tem cera!!! 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

A“Sine cera” queria dizer “sem cera”,
uma qualidade de vaso perfeito,
finíssimo, delicado, que deixava ver
através de suas paredes e da antiga
cerâmica romana. 

O vocábulo passou a ter um
significado muito mais elevado.
Sincero é aquele que é franco, leal,
verdadeiro, que não oculta, que não
usa disfarces, malícias ou
dissimulações. 

O sincero, à semelhança do vaso,
deixa ver através de suas palavras
os verdadeiros sentimentos de seu
coração. 

Uma pessoa sincera sempre ganha
pontos positivos na convivência
familiar, social e até mesmo
profissional, certo? 

Se a primeira coisa que passou pela
sua cabeça foi o "sim", cuidado! 

A resposta não é tão simples como
parece.

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

EVERTON MOREIRA
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Ou não utiliza a CNV 

– Comunicação não violenta.

Então Everton devo mentir?

Já há inclusive um nome para
definir tais episódios: sincericídio.

O ideal, Uma pessoa sincera no
relacionamento é naturalmente
prudente.

Trata de dizer aquilo que pensa de
forma inteligente, sem causar
danos desnecessários. 

Quem comete o sincericídio,
entretanto, tem sérias dificuldades
para ver onde está o limite.

Simplesmente comunica suas
"verdades" sem se importar em
como elas podem afetar os demais.
Em nenhum momento para pensar
no desejo ou necessidade do outro.

Não se trata de mentir

Quem tem tendência a cometer
sincericídio, normalmente manterá
uma postura de rechaço (repudiar
ou repelir.

Repúdio ou resistência) quando
questionado sobre o peso da sua
sinceridade. 

É possível, inclusive, que justifique
seu comportamento como algo
digno de valor, já que não mente
jamais.
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É claro que as coisas que são ditas
num momento de sincericídio
podem ser irrefutáveis, mas não se
trata de ser verdadeiro ou não, e
sim de saber como dizer a verdade.

Ou seja não é o que se diz mas, sim
como se diz.

Imagine se fossemos ser realmente
sinceros quando a mulher
pergunta:

— Amor, este vestido me deixa
gorda?

— O vestido não, mas o que você
come...

Por exemplo, é muito provável que
a sua mulher já tenha tido noites
mais quentes com outros homens,
o que não significa que você queira
ouvir este fato. 

E nem que ela finge orgasmos com
frequência. 

E por aí vai.

Ouvir verdades é ver seu próprio
ego sendo rasgado. E sal sendo
jogado nas feridas.

Nós Especialistas da Saúde e Bem-
estar do Casal destacamos que a
verdade é uma arma poderosa, que
quando usada com critério ajuda a
construir um relacionamento. 

Porém, pode ser destrutiva e deixar
marcas profundas se usada sem
empatia e inteligência emocional.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



1ª Peneira: A forma ou maneira,
o como eu vou falar, EU me
sentiria bem ouvindo isso?

2ª Peneira: O que eu vou falar
vai fazer bem ao meu
relacionamento ou ao meu
parceiro ou parceira?

3ª Peneira: O que eu vou falar é
REALMENTE necessário dizer?

4º Peneira: Qual a emoção estou
sentindo no momento?

Para aqueles que estão
preocupados em estar cometendo
excessos quando o tema é
sinceridade, eu recomendo utilizar
a Técnica das 3 Peneiras, antes de
se comunicar com o outro.

Esta técnica eu me inspirei da As
três peneiras de Sócrates.

Consiste em passar pela
análise de 4 peneiras:

Essa técnica vai permitir entender
se o momento e o contexto são o
mais adequados para dizer aquilo
que se pretende.

Como eu disse, o caminho não é
mentir, mas também é prejudicial
cometer o sincericídio. 

O esforço deve ser dirigido a
encontrar maneiras sensíveis e
respeitosas de transmitir a verdade,
até mesmo porque o
relacionamento simplesmente não
sobreviverá se a pessoa não
aprender a colocar determinados
filtros.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO
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NOVO DIA E SOLICITE SEU
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1ª Peneira: A forma ou maneira,
o como eu vou falar, EU me
sentiria bem ouvindo isso?

2ª Peneira: O que eu vou falar
vai fazer bem ao meu
relacionamento ou ao meu
parceiro ou parceira?

3ª Peneira: O que eu vou falar é
REALMENTE necessário dizer?

4º Peneira: Qual a emoção
estou sentindo no momento?

Às vezes, o parceiro ou parceira já
está deprimido e triste com um
episódio que acabou de acontecer
no trabalho, por exemplo.

Ele chega em casa e conta como
agiu e você percebe na hora que
ele errou. 

O que falar? Apontar o dedo na
ferida?

Antes de falar passe pela
análise de 4 peneiras:

E o que fazer quando somos
“vítima” da sinceridade?

Recomento que utilize o que
chamo técnica da sinceridade
extrema.

Sente com seu parceiro ou parceira
seja sincero(a), diga o que sente
quando acontece a sinceridade, e
como você gostaria que fosse dito a
você.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.
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DICA DO DIA:

Aprenda
sobre

Ejaculação
Precoce



A ejaculação precoce é uma
disfunção que afeta muito a
qualidade da vida sexual de um
homem. Sua característica
principal é quando um orgasmo
acontece mais cedo do que se
deseja. Apesar de ser um problema
relativamente comum entre os
homens, é um distúrbio que está
associado a vários fatores.
Principalmente à ansiedade.

O problema é detectado quando o
episódio se repete com frequência.
Normalmente quando o homem
não consegue satisfazer a parceira
em pelo menos 50% das relações,
confirma-se o distúrbio. E embora
alguns indivíduos consigam
controlar, a grande maioria dos
ejaculadores precoces é ansiosa.

Em alguns casos, o descompasso é
causado pelo fato da mulher
necessitar de mais tempo para
atingir o orgasmo. Mas, o problema
é que quanto mais repetidas forem
as ejaculações, mais ansiosos eles
vão ficar, mais adrenalina vão
produzir e mais rápido irão ejacular.

CAUSAS DA
EJACULAÇÃO PRECOCE

Muitas vezes a ansiedade é tanta
que alguns homens acabam
desenvolvendo algum tipo de
disfunção erétil. 

A ejaculação precoce pode ser
frustrante e causar desconforto na
relação.

Muitas vezes, o problema até acaba
prejudicando o relacionamento.

Mas identificando e
acompanhando corretamente,
pode ser tratado e proporcionar aos
casais uma saúde sexual plena.

Sintomas da
ejaculação precoce

O principal sintoma da ejaculação
precoce é a incapacidade de
retardar a ejaculação por mais de
um minuto após a penetração. 

No entanto, o problema pode
ocorrer em todas as situações
sexuais, mesmo durante a
masturbação.
A ejaculação precoce é muito
comum na adolescência. 

O medo de não ter um bom
desempenho, a falta de
experiência, entre outros fatores,
criam um estado de ansiedade que
acelera o momento da ejaculação.

Porém, existe a tendência de do
problema desaparecer à medida
que supera-se esses obstáculos.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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O principal sintoma da ejaculação
precoce é a incapacidade de
retardar a ejaculação por mais de
um minuto após a penetração. No
entanto, o problema pode ocorrer
em todas as situações sexuais,
mesmo durante a masturbação.

A ejaculação precoce é muito
comum na adolescência. O medo
de não ter um bom desempenho, a
falta de experiência, entre outros
fatores, criam um estado de
ansiedade que acelera o momento
da ejaculação. Porém, existe a
tendência de do problema
desaparecer à medida que supera-
se esses obstáculos.

SINTOMAS DA
EJACULAÇÃO PRECOCE Se o homem chega ao clímax mais

cedo do que ele e a parceira
gostariam, o sexo provavelmente
não está sendo satisfatório para
nenhum dos dois.

Muitos homens sentem que têm
sintomas de ejaculação precoce,
mas eles não atendem aos critérios
diagnósticos para esta disfunção
sexual. Em vez disso, esses homens
podem ter ejaculação precoce
variável natural, que inclui períodos
de ejaculação rápida, bem como
períodos de ejaculação normal.
“Ao identificar uma situação, seja
ela qual for, que fuja da
normalidade, o ideal é que o
homem logo procure um
especialista. 

A ejaculação precoce é algo que
tem tratamento. Mas, se a avaliação
for postergada, atrapalha a vida do
casal, impede o sonho de ter filhos
e mexe com o psicológico desse
homem. Existem muitos
tratamentos disponíveis hoje. 

O importante é dar o primeiro
passo”, explica a médica Andreia
Garcia, do IVI Salvador.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Já a ejaculação precoce secundária
pode acometer homens de
qualquer idade. Estima-se que 1 em
cada 3 homens tenham esse
problema em algum momento da
sua vida adulta. E, mesmo com
uma vida sexual sem problemas
ejaculatórios, a ejaculação precoce
pode se desenvolver
posteriormente.

Muitas vezes, o homem não sabe
dizer quanto tempo leva para
ejacular, mas as pesquisas indicam
que o indivíduo sem problemas
leva, em média, de dois a quatro
minutos. Porém o tempo pode
significar muito durante a relação
sexual. 

A EJACULAÇÃO
PRECOCE TAMBÉM
PODE SER SECUNDÁRIA

https://delas.ig.com.br/amoresexo/2019-09-29/onde-fica-o-clitoris-descubra-o-mapa-para-o-ponto-do-prazer-feminino.html
https://ivi.net.br/


Quando o problema acontece com
pouca frequência, não traz
preocupação. 

No entanto, a ejaculação precoce
pode ser uma disfunção se sempre
ou quase sempre o homem ejacula
com apenas um minuto de
penetração. 

Mas, quando o homem atrasa
muito a ejaculação, também é sinal
de problema.

Por conta disso o indivíduo se sente
angustiado e frustrado, e tende a
evitar a intimidade sexual como
resultado. 

Fatores psicológicos e biológicos
podem desempenhar um papel
importante na ejaculação precoce. 

Entre eles estão: experiências
sexuais precoces e relações
amorosas mal sucedidas.
Casos de abuso sexual também
podem interferir na ejaculação.

Assim como quando o homem tem
uma imagem corporal distorcida
ou timidez; depressão, e até o
medo de engravidar a parceira ou
de não satisfazê-la completamente.

Problemas profissionais que
causam preocupação excessiva e
ansiedade também entram nessa
lista de possíveis gatilhos para o
problema.

SITUAÇÕES EXTERNAS
PODEM AGRAVAR O
PROBLEMA

Algumas causas biológicas podem
também contribuir para a
ejaculação precoce. Níveis
hormonais anormais; níveis
anormais de substâncias químicas
cerebrais chamadas
neurotransmissores; alguma
inflamação e infecção da próstata
ou uretra; genética e condições
hereditárias; e a diabetes.

Complicações
provocadas pela
ejaculação precoce

A ejaculação precoce pode
provocar problemas na vida de um
casal. Uma complicação comum é
o desgaste na relação, causando
estresse, falha na comunicação,
algumas brigas e em alguns casos,
até uma separação.

A disfunção pode também
ocasionalmente trazer dificuldades
aos casais que estão tentando
engravidar. E mesmo a relação
entre ejaculação precoce e
fertilidade não sendo direta, ela
pode representar um obstáculo
para quem quer ter um filho.

Primeiro porque, nos casos mais
agudos, o homem pode não
conseguir ejacular dentro da vagina
da parceira, atingindo o clímax
antes da penetração. Nesses casos,
como os espermatozoides não têm
condições de chegar ao óvulo, é
improvável que a gravidez
aconteça.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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Segundo é que o medicamento
para tratar a ejaculação precoce
afeta à qualidade do sêmen. E isso,
sim, pode impactar os planos do
casal. 

No entanto, é um prejuízo que
passa. A partir do momento que o
homem deixa de tomar a
medicação, tudo voltará ao normal
– em relação à qualidade dos
espermatozoides.

Vale lembrar também que
ejaculação precoce é diferente de
impotência sexual.

O homem que sofre desse
problema não é, necessariamente,
infértil. Impotência é a dificuldade
de manter o pênis ereto, enquanto
a ejaculação precoce ocorre
quando o homem chega ao auge
da relação com poucos estímulos e
em pouco tempo.

Existe tratamento
para a ejaculação
precoce

Existe tratamento para o problema
e de forma geral, é um tratamento
simples. 

O mais importante é deixar a
vergonha de lado, procurar ajuda e
se informar. Estar aberto ao
tratamento psicoterápico ajuda a
resolver a causa do problema. Ele
pode envolver a participação da
companheira, o que repercute
também na melhora do
relacionamento como um todo.

A ejaculação precoce pode ser
tratada. O médico especialista
pode indicar tanto um tratamento
à base de alguns medicamentos,
quanto um acompanhamento com
um psicoterapeuta. Ou, os dois. A
psicoterapia exige um pouco de
paciência, mas pode ser muito
eficaz.

E, caso o casal queira engravidar, o
homem em tratamento com
medicamentos deverá conversar
com o urologista para decidir se
será necessário interromper o
tratamento ou não. Mesmo nos
casos em que o problema é agudo
(quando o homem não consegue
ejacular dentro da parceira) existe a
possibilidade de tratamentos na
reprodução assistida. 

Que pode ser uma inseminação
artificial, ou até mesmo uma
fertilização in vitro. Depende de
cada caso, pois investiga-se todo o
histórico do casal para indicar o
tratamento mais eficaz.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

https://delas.ig.com.br/amoresexo/2019-09-29/onde-fica-o-clitoris-descubra-o-mapa-para-o-ponto-do-prazer-feminino.html
https://delas.ig.com.br/amoresexo/2019-09-29/onde-fica-o-clitoris-descubra-o-mapa-para-o-ponto-do-prazer-feminino.html
https://delas.ig.com.br/amoresexo/2019-09-29/onde-fica-o-clitoris-descubra-o-mapa-para-o-ponto-do-prazer-feminino.html
https://delas.ig.com.br/amoresexo/2019-09-29/onde-fica-o-clitoris-descubra-o-mapa-para-o-ponto-do-prazer-feminino.html
https://delas.ig.com.br/amoresexo/2019-09-29/onde-fica-o-clitoris-descubra-o-mapa-para-o-ponto-do-prazer-feminino.html
https://delas.ig.com.br/amoresexo/2019-09-29/onde-fica-o-clitoris-descubra-o-mapa-para-o-ponto-do-prazer-feminino.html


Sua característica principal é
quando um orgasmo acontece
mais cedo do que se deseja. Apesar
de ser um problema relativamente
comum entre os homens, é um
distúrbio que está associado a
vários fatores. Principalmente à
ansiedade.

O problema é detectado quando o
episódio se repete com frequência.
Normalmente quando o homem
não consegue satisfazer a parceira
em pelo menos 50% das relações,
confirma-se o distúrbio. E embora
alguns indivíduos consigam
controlar, a grande maioria dos
ejaculadores precoces é ansiosa.

Em alguns casos, o descompasso é
causado pelo fato da mulher
necessitar de mais tempo para
atingir o orgasmo. Mas, o problema
é que quanto mais repetidas forem
as ejaculações, mais ansiosos eles
vão ficar, mais adrenalina vão
produzir e mais rápido irão ejacular.

A EJACULAÇÃO PRECOCE É
UMA DISFUNÇÃO QUE
AFETA MUITO A
QUALIDADE DA VIDA
SEXUAL DE UM HOMEM. 

Muitas vezes a ansiedade é tanta
que alguns homens acabam
desenvolvendo algum tipo de
disfunção erétil. 

A ejaculação precoce pode ser
frustrante e causar desconforto na
relação.

Muitas vezes, o problema até acaba
prejudicando o relacionamento.

Mas identificando e
acompanhando corretamente,
pode ser tratado e proporcionar aos
casais uma saúde sexual plena.

Sintomas da
ejaculação precoce

O principal sintoma da ejaculação
precoce é a incapacidade de
retardar a ejaculação por mais de
um minuto após a penetração. 

No entanto, o problema pode
ocorrer em todas as situações
sexuais, mesmo durante a
masturbação.
A ejaculação precoce é muito
comum na adolescência. 

O medo de não ter um bom
desempenho, a falta de
experiência, entre outros fatores,
criam um estado de ansiedade que
acelera o momento da ejaculação.

Porém, existe a tendência de do
problema desaparecer à medida
que supera-se esses obstáculos.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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As preliminares são qualquer
atividade realizada antes do sexo
propriamente dito”.

As preliminares ativa no corpo a
excitação e preparar o corpo para
dar e receber o prazer, não adianta
querer antecipar as coisas.

As preliminares do sexo são
extremamente importantes para o
casal pois aumentam a intimidade,
além de criar um ambiente de
respeito e cumplicidade. 

E importante entender que cada
pessoa tem seu tempo diferente e
pode variar de pessoa para pessoa. 

IMPORTÂNCIA
DAS
PRELIMINARES

Muitas reclamações dos casais são
em relação ao desempenho sexual,
ninguém nasce sabendo transar,
por mais que seja um desejo
instintivo.

Mas a inexperiência e
desconhecimento da importância
das preliminares torna o sexo um
desastre. 

Muitos acabam desistindo do sexo
na preliminar, pois tem consciência
do próprio corpo, e entende que o
parceiro (a) não possui experiência
para prosseguir. 

Muitas pessoas, o sexo, não é
somente um ato físico, ato sexual,
mas principalmente, um momento
que envolve muitas emoções.

Sentimentos amorosos, amor,
paixões, desejos, inseri uma carga
emocional total no relacionamento
e ter sexo com qualidade e prazer.

Ninguém resiste há uma preliminar
bem feita para as mulheres as
preliminares são essenciais para
uma relação sexual satisfatória.

Então, uma mensagem picante no
meio da tarde, carícias, abraços,
beijos intensos e o que mais a
criatividade permitir, pode ser
considerada uma preliminar. 

Mas atenção: não é tão limitado
nem definido assim, e é fluido de
acordo com os envolvidos.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal
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Infelizmente os homens estão mais
focados no orgasmo, esquecendo
que a parceria necessita de mais
estímulos diversificados por todo o
corpo, para que possa atingir um
nível de excitação intenso e,
consequentemente, o orgasmo. 

A mulher demora mais tempo para
o seu corpo se prepara para o ato
sexual, se lubrificar, ficar
devidamente excitada. 

Uma comparação valida e que a
mulher e um fogão a lenha demora
acender, pegar a brasa, mas
quando pega fogo e difícil apagar,
arder em chama.

O homem e um fogão elétrico,
apertou o botão ligou, a
importância das preliminares,
principalmente para as mulheres
que levam de 20 a 60 minutos para
estar preparada para sentir prazer
durante o sexo, o homem a ereção
e instantânea.

Assim fica clara a importância de
dedicar um tempo para a
preliminar, mulheres e homens
possuem mentes e corpos com
necessidades diferentes. 

A empatia, se colocar no lugar do
outro, pode ser muito importante
para um bom ato sexual. 

E se suma importância conversar
com o seu parceiro (a) como
gostaria de ser tratado, do que
gosta e de que não gosta, falar do
assunto trás cumplicidade e
intimidade para o casal.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Importância da
lubrificação feminina
A ausência de preliminares é
considerada serio problema e
quase uma unanimidade entre as
mulheres. 

Para que as preliminares possam
acontecer é necessário investir em
si mesma e deixar isto bem claro
para o companheiro. 

"As mulheres levam um tempo
maior do que os homens para
ficarem excitadas. 

Por isso, mesmo sem ter muita
vontade no início, se permitam a
troca de carícias, porque numa
grande parte das vezes o desejo
começa e aumenta na medida em
que os carinhos esquentam".

As preliminares podem acontecer
em função do desejo criado
antecipadamente ou podem ser o
resultado de demonstrações de
carinho e atração física. 

Seja qual for o caso, vale a pena se
utilizar do conhecimento do
parceiro para esquentar a relação.
O corpo feminino não se resume a
boca, peito, bunda e vagina.

Existem muitas partes dela que
podem proporcionar tanto ou até
mais prazer que estas, bastam
tempo, criatividade e vontade. 
 Peça para deixar e, em cima dela,
faça uma massagem em suas
costas.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



Com ajuda de óleo, deslize a mão
do ombro até o bumbum, em
movimentos circulares ou
pressionando os dedos.

A mulher quanto não esta excitada
sua vagina não fica lubrificada isso
acaba causando dor ou desconforto
na penetração do pênis são por da
falta de lubrificação adequada.

A própria relação sexual do casal
começa a se tornar limitada e
menos prazerosa dificultando a
harmonia no relacionamento
conjugal.

O processo de excitação se
interrompe.

E consequentemente, não atinge
um nível de excitação necessário
para chegar ao orgasmo. 

Algumas mulheres possuem maior
facilidade para obter a lubrificação
íntima, outras nem tanto, por isso a
importância das preliminares.

Demorar a obter a lubrificação
vaginal pode, em alguns casos ser
algo relacionado a saúde íntima ou
ainda fatores psicológicos.

Quando homens e mulheres
descobrem suas zonas erógenas
conseguem de maneira mais
rápida fazer o parceiro obter praze.

Conhecer o corpo feminino e
masculino e suas áreas erógenas é
de fundamental importância para o
casal que deseja satisfazer
sexualmente.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

É importante lembrar que não
existe um padrão único de pontos
erógenos masculinos e femininos,
cada pessoa tem suas áreas de
maior excitação que se diferenciam
umas das outras.

Além de conhecer as necessidades
sexuais, percebe que há um
universo a ser explorado,
descobrindo ao seu lado o que é
excitante para seu parceiro (a) e
para si próprio.

Como melhorar as
preliminares

Tanto homens como mulheres
muitas vezes fantasiam momentos
de intimidade.

Essa parte da imaginação é um
ótimo momento para iniciar as
preliminares. Imaginam como
poderiam fazer melhor para
agradar o parceiro e si mesmo.

Fantasiar, imaginar ou instigar a
situação íntima futura de certa
forma já está realizando as
preliminares e na hora H poderão
estar com o excitação aflorado.

Sugira algo diferente, trocar de
local pode ser bem interessante,
saiam da cama e tentem na sala, no
banheiro, no carro. Fale que hoje
será em um local diferente.

Vocês podem tentar ainda uma
noite românticas.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.

A masturbação é pode se usada
como preliminares fazer a
masturbação no parceiro (a)
aumenta o tesão e pode ser  feita
por ambos, masturbação mútua e
carícias em zonas delicadas como
clitóris.

Glande e testículos são
preliminares que podem ficar ainda
mais gostosas se o casal tomar o
cuidado de lubrificar as regiões e os
dedos antes de começar a sessão
dica aqui é ver os sinais do parceiro
(a) para saber se o toque está
funcionando ou não.

Use gel ou óleo de massagem para
facilitar as coisas. 

Lubrificantes íntimos são vendidos
nas farmácias supermercados e ate
distribuídos pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) deixar o sexo ainda
mais prazeroso. 

E, para isso, há várias maneiras
diferentes de usar desde os
produtos "básicos", fabricados à
base de água como sabores ou
efeito esquentam/esfria.

São vendidos em sex shops físicas
ou online. 

Existem diversos lubrificantes no
mercado, mas, opte pelo que
possuem pouco odor inicialmente,
pois podem ter uma melhor
aceitação por vocês dois. evite os
produtos que contêm anestésico,
pois podem mascarar possíveis
fissuras e machucados lubrificante
por alternativas como vaselina,
hidratante corporal ou saliva.

https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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MULHER E SUASMULHER E SUAS
MÚLTIPLAS FUNÇÕES.MÚLTIPLAS FUNÇÕES.
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Essa questão que a mulher tem
que dar conta de tudo, essa é uma
pergunta que toda palestra tem.

Como ter vontade de ir para a
cama, cansada, cheia de trabalho
para fazer, e ainda ter quer saciar
sede do seu parceiro. 

Muitas e muitas mulheres arruma
mil desculpas para não ir dormir
junto com o seu parceiro, espera
ele ir dormir para depois ir.

Pois seu cansaço do dia a dia faz
que a única coisa que gostaria era
de tomar um banho com calma e
dormir sossegadamente.

MULHER E SUAS
MÚLTIPLAS
FUNÇÕES.

Mas existe uma “ cobrança que a
mulher tem que cumprir o seu
papel de Mulher” e lá vai ela fazer
algo que não está a fim.

Que sente obrigação e não por
vontade, ou por desejo ou até
mesmo para se satisfazer.

Mas sim fazer porque é sua
obrigação.

Mas aí começa o grande problema
dos Relacionamento, o conversar, o
dividir tarefas que fazem no seu dia
a dia. 

Para ambos poderes se sentir
confortáveis no final do dia,
descansados para sim poder
namorar, curtir momento a dois é
sim fazendo um bom diálogo.

Mas existe um problema enorme
nisso tudo, como é conversar, como
é pedir para o seu parceiro a divisão
de tarefas, como é aceitar quando o
parceiro (A) pede algo. 

Porque só a mulher tem que lavar
louça, lavar roupa, cuidar dos filhos,
além do mais trabalhar fora
ganhando um salário bem abaixo
do seu parceiro. 

Como faz uma mulher querer ser
mulher com suas MULTIPLAS
FUNÇÕES. 

Mulher queremos de alguma forma
fazer que você entenda, que sim
pode ser diferente de todas, faça
que seu parceiro dividir as tarefas
da casa juntos.

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

JOLEIDE CARMEM

CRS Nº: 10.123-21/E
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PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.

Não tenha medo de construir um
relacionamento saudável, falando o
que realmente lhe incomoda.

Não deixe que o seu desejo sexual,
vai para o ralo. 

Faça algo que lhe dá prazer sem
precisar ficar aceitando o que uma
sociedade impõe. 

Seja você mesma MULHER, com
suas atribuições sim, mas também
com todo seu charme e beleza que
possa te fazer feliz. Todo
relaciomento precisa ser sim
conversado, é só assim que vamos
poder ter harmonia, felicidade e
muito prazer. 

O filho também é do pai, de a ele
sua responsabilidade, faça que ele
também dê banho, comida e
também conferir a agenda da
escola. 

Aprenda a dividir que no final o
resultado dessa conta é POSITIVO.
Seja Mulher sim com o M
maiúsculo para todos entender que
pode se fazer tudo e ainda sobrar
aquele tempo todo especial do
casal. 

Fale não demore para explicar suas
necessidades e SEJA FELIZ. 

https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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Se você está interessada(o) em
estudar e tornar-se um
especialista da Saúde e Bem-
Estar do casal, mas não tem
condições financeiras, não se
preocupe!

Pois foi pensando em pessoas
que se encontram nessa
situação que foi criado o
Programa Bolsa Solidária 2022. 

Com esse programa você pode
receber Bolsa até 100% no valor
total do Curso.

Verifique se sua cidade está
liberada. 

Clique abaixo para saber como
funciona o programa.

Mas, e após se formar, o que vai
acontecer? Primeiro, você vai
receber sua Carteira de
Especialista da Saúde e Bem-
estar do Casal Internacional, em
duas versões: Impressa e
Digital, assim, você pode ser
identificado como um
profissional especialista e
qualificado.

Segundo, você pode ter acesso
ao Programa de Qualificação
Continuada, esse programa foi
criado para que o profissional
especializado sempre esteja
atualizado sobre sua carreira.

Desta maneira, além de ganhar
mais conhecimento, também vai
ganhar mais confiança de seus
clientes. E a melhor parte deste
programa é que ele é gratuito!

Além deste ótimo programa,
você vai participar da
Aceleradora. Nela você aprende
a vender seus trabalhos, suas
consultas, seus livros e cursos.

Você aprende do ZERO como
realizar lançamentos e como
faturar de 
R$ 20.000,00 a R$ 1000.000,00
em 7 dias.

PROGRAMA
BOLSA-SOLIDÁRIA
2022

ME TORNEI
ESPECIALISTA, E
AGORA?

EU QUERO

EU QUERO
SABER 

http://institutommacademy.site/
http://institutommacademy.site/
http://institutommacademy.site/crs
http://institutommacademy.site/
http://institutommacademy.site/
http://institutommacademy.site/
http://institutommacademy.site/
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Em um mundo caótico, cada vez
mais egoísta, cheio de violência,
agressões e desigualdades, muitos
falam ou se perguntam, onde está o
amor?

Cada um tem a sua forma de amar,
mais eu vou compartilhar com
vocês o que pra mim é a história
mais linda de amor, o único amor
que nos faz refletir é o amor de
Deus...,

Ele que demonstrou o maior amor
por nós desde o jardim do Eden
quando Adão e Eva comeu do fruto
proibido, Deus matou um cordeiro
para esconder a nudez deles.

FALANDO
SOBRE O AMOR!

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

EDIVANIA LIMA

CRS Nº 10.127-21

Ali foi a primeira atitude de amor
por nós, até enviar o seu único filho
para morrer por nós na cruz, esse é
o amor verdadeiro, o amor
incondicional.

E podemos ver esse amor de Deus
por nós no beijo da mãe no filho, no
abraço do marido com a esposa.

No abraço aconchegante de
amigos verdadeiros, ele está na
fome saciada, no compartilhar do
pão, no sorriso de uma criança.

Deus nos mostrou que o amor não
é simplesmente o falar, é o agir, é a
atitude, não vemos na bíblia relatos
de Jesus falando “eu te amo”,

Ele demonstrou através de suas
atitudes aqui na terra., então o
amor é um sentimento, e é
também uma atitude.

O amor envolve entrega total, o
amor verdadeiro jamais acaba, o
amor verdadeiro lança fora todo o
medo.

Conquistar um amor todos os dias
exige atitude e determinação. Um
sorriso, um abraço, um carinho, um
presente fora de hora, tudo ajuda!

Compartilhar segredos, medos,
inseguranças, partilhar sonhos,
projetos… 

Todos os gestos para fortalecer o
amor ajudam a construí-lo e
solidificá-lo.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



Amar é uma escolha que fazemos
diariamente e que a todo tempo
deve ser renovada, temos que
dedicar tempo as pessoas que
amamos.

Investir o seu tempo e a energia
para manter laços cada vez mais
fortes, a manutenção dos laços da
pessoa que você ama depende de
investimento de energia.

Depende de foco, depende de
esforço assim como qualquer coisa
grandiosa que nós construímos em
nossa vida.

Se é uma escolha, não deve ser
movida pela cobrança ou
expectativa, embora o ideal é que
haja um equilíbrio de ambos os
lados. 

Assim, a cumplicidade e o esforço
para construir esse amor serão mais
bem compartilhados.

É muito comum hoje os casais
terem conceitos diferente sobre o
que significa o amor.

E se um pensa de uma forma
diferente do outro, é natural que
uma hora ou outra, alguém se
decepcione, e aí você pensa...

Jamais alguém que ama faria
aquilo, só que você não percebe
que o conceito de amor para a
pessoa é diferente do conceito de
amor para você..

Vocês nunca pararam para
dialogar.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Vocês nunca pararam para dizer o
que significa amor um para o outro

A pessoa que ama, se esforça
necessariamente para ter presente
e para conservar a coisa que ama.

Você se esforça para não machuca-
la, para não destruí-la, você se
esforça para que ela seja plena,
você se esforça para que ela seja
mais alegre.

Você se esforça para que o humor
dessa pessoa esteja sempre o mais
elevado possível. 

E o que você tem feito para
demonstrar o seu amor pelo seu
parceiro ou parceira?

O amor segundo a filosofia, é se
alegrar com a existência da pessoa.

Amar é estar alegre com a alegria
do outro, é aceitar o outro como ele
é.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



Relacionamento é dialogo, é
acordo entre duas partes, quanto
mais você ouvir.

Quanto mais você conversar,
quanto mais você estiver preparado
pra julgar menos.

Menos reações explosivas, menos
brigas, menos emoções inflamadas
na hora de lhe dar com a pessoa
que você ama.

Quanto mais vocês se entenderem
e colocarem as cartas na mesa de
maneira aberta, quanto mais vocês
forem honestos um com o outro,
quanto mais você abrir aquilo que
você está sentindo, não impondo.

Mais abrindo, explicando, 
 conforme estudos científicos, mais
essa relação tende a durar, e mais
fortes serão os laços entre vocês.

Afinal de contas, quanto mais você
dialoga, mais você entende de
verdade aquela outra pessoa e
quanto mais você entende aquela
pessoa mais você se alegra dela ser
quem ela é.

Por saber que ela está realizando a
sua própria essência.

Por saber que ela está sendo de
fato a pessoa que ela deseja ser e
saber que você está colaborando
para que essa pessoa seja a cada
dia um pouquinho melhor.

Você sempre acreditou que os
opostos se atraem? 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Os opostos não se atraem, o que
atrai são as semelhanças, quando
são semelhantes as pessoas não
coíbem as ações da outra.

Elas não tentam calar algo que é
importante na vida da outra elas
juntas constroem cada vez mais, e a
palavra é essa.

Elas constroem um casamento
cada vez maior porque elas
enxergam o mundo de maneira
semelhante, e o oposto também é
real, quanto mais você finje aceitar
algo que te faz mal.

Apenas para agradar uma pessoa
que diz que ama você, maior é a
possibilidade que o casamento de
vocês cedo ou tarde encontre
problemas graves, problemas que
geram brigas, geram conflitos e no
limite farão com que se encerrem.

E a palavra-chave é ser honesto
com você mesmo, comece a ser
honesto, as vezes você vai magoar a
pessoa porque o que você pensa é
contraria ao que a pessoa pensa,
mais e melhor enfrentar essa dor
agora do que acumular e deixar
essa dor para o futuro.

O amor é alegria, é obvio que toda
relação terá momento de tristeza,
mais o amor é alegria.

Se você está numa relação onde
você vive muito mais tristezas do
que momentos de alegria.

Então talvez seja a hora de você
rever o que fazer com essa situação.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.

“O amor então
é alegria, é
quando a
existência de
uma pessoa te
alegra, e a
partir disso,
você se esforça
necessariamen
te para ter
presente e
para conservar
a coisa que
ama”

https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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TATIANY VIEIRA



SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

O Tantra não é uma crença ou
dogma, mas sim uma filosofia
milenar, de acordo com a qual todo
o Universo está interligado e
entrelaçado.

Seu objetivo maior é o
autoconhecimento e o
conhecimento do outro.

O sexo tântrico permite que você se
conecte com o parceiro de maneira
mais consciente, proporcionando
mais intimidade e mais consciência
corporal.

O TRANTA NÃO É
UMA CRENÇA OU
DOGMA.

1- Inicie com carícias
2-Vá devagar
3-Prepare o ambiente
4-Faça massagem em todo
corpo.

Ajudando no autoconhecimento e
contribuindo para uma descoberta
mais profunda dos cinco sentidos.

O Sexo Tântrico é uma nova
perspectiva, de inspiração, riqueza,
e capacidade de profunda reflexão
e sensibilidade vital, que pode até
gerar um tempo e espaço
diferentes, durante o contato
sexual. 

A prática tântrica pode ser
realizada por qualquer pessoa que
se proponha tentar alcançar o
prazer supremo e prolongado. 

Não é de interesse do sexo tântrico,
o número de orgasmo ou
ejaculações, e sim uma experiência
de comunhão física e espiritual
com o parceiro para lucidar-se com
o quão intenso pode ser o prazer.

Para isto, é necessário um alto nível
de concentração que propicia o
desapego de toda censura imposta
por si mesmo e também aumento
da sensibilidade do encontro de
duas pessoas.

Para a realização da
prática:

Aproveite e viva o momento
intensamente.SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

TATIANY VIEIRA
Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal
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O especialista da saúde e bem-estar do

casal é um dos campos de trabalho mais

interessantes em que uma pessoa pode

se especializar.

Não só permite intervir em uma área da

vida de extrema importância para

muitas pessoas, mas também contribui

para a adoção de técnicas que vão além

do indivíduo.

Ou seja, parte de uma concepção de

bem-estar emocional em seus

relacionamentos, buscando ajudar os

casais a conquistarem o

relacionamento que sempre desejaram.

Se você ficou curioso(a), então me

acompanha até o fim deste artigo para

saber mais sobre a profissão que mais

cresceu durante a pandemia. Vamos lá? 

A pandemia da Covid-19 trouxe muitos

desafios às pessoas, em vários aspectos

diferentes, pois a quarentena fez com

que elas ficassem mais em suas casas,

convivendo com os seus familiares e

com quem moram.

No que diz respeito aos casais, as

dificuldades também estão sendo

grandes, de forma que, as pessoas que

antes tinham rotinas, saíam para

passear e trabalhar, agora tem que

conviver em tempo integral com os

seus parceiros.

Essa realidade está causando muitos

conflitos, de modo que, o segundo

semestre de 2020 registrou o maior

número de divórcios registrados em

cartórios na história do Brasil, segundo

um levantamento do Colégio Notarial

do Brasil — Conselho Federal

(CNB/CF).

A PROFISSÃO QUE MAIS
CRESCEU EM 2021:
ESPECIALISTA DA
SAÚDE E BEM-ESTAR 
DO CASAL

O QUE É E QUAL O
OBJETIVO DE UM
ESPECIALISTA?



A separação do cantor Gusttavo Lima e

da modelo Andressa Suita teve

repercussão nacional, e é um exemplo

de como a quarentena pode atingir os

relacionamentos amorosos, de forma

que, para grande parcela da população,

eram considerados um “casal perfeito”.

Outra separação polêmica foi da coach

Mayra Cardi e do ator Arthur Aguiar.

Porém, não são só casais famosos que

vem passando por dificuldades nos

relacionamentos, pessoas comuns

também, principalmente, devido à

dificuldade do momento e a sua

duração, já que faz mais de um ano que

estão vivendo em isolamento.

Assim, a profissão de especialista da

saúde e bem-estar do casal surge para

auxiliar essas pessoas a enfrentarem as

dificuldades nos seus relacionamentos.

Essa profissão foi a que mais cresceu

em 2021, pois está ocorrendo uma

grande procura pelos casais, de forma

que, a alta crescente é decorrência de

estarem procurando formas para

resolverem os seus conflitos.

O especialista da saúde e bem-estar do

casal possui técnicas exclusivas para

dar muito mais velocidade na solução

dos problemas do casal, assim, trabalha

melhorando as suas vidas, seus

relaiconamentos agregando valor e

prosperidade, com o intuito de

manterem uma relação saudável e

duradoura.

Os conflitos conjugais estão entre os

principais agentes de estresse,

depressão e ansiedade, de modo que a

comunicação ineficaz por exemplo é um

agravante dos atritos.

Dessa forma, a falta de habilidade de

comunicação se torna destrutiva

podendo gerar, potencializar ou manter

problemas conjugais. 

Pesquisas apontam que a satisfação

conjugal é mais importante para o bem-

estar pessoal do que fatores como

sucesso profissional, moradia e

finanças.

O QUE FAZ UM
ESPECIALISTA DA
SAÚDE E BEM-
ESTAR DO CASAL?
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O profissional auxilia, principalmente,

por meio técnicas que clareiam as

situações conjugais e fazem os cônjuges

ter foco nas questões a serem

resolvidas, de forma que são realizadas

atividades para que possam melhorar a

comunicação e demais situações que o

casal enfrenta.

Também é feito dinâmicas, jogos,

técnicas, produtos que levem às

resoluções de questionamentos e que

ampliem a visão sobre o

relacionamento.

O especialista da saúde e bem-estar do

casal trabalha em diversas questões,

como:

·Relacionamento na Rotina
·Traição
·Separação
·Superação do Luto Emocional
·Dependência Emocional
·Educação Sexual
·Sexualidade
·Dificuldade de Ereção /
Ejaculação Precoce
·Dificuldade de Atingir o Orgasmo
·Cursos para Casais
·Nascimentos dos Filhos
·Ansiedade no Relacionamento
·Falta de comunicação do Casal
·Brigas Constantes
·Relacionamento Abusivo
·Compulsividade 
·Descobrir a linguagem primária
de amor dos cônjuges
·Analisar as emoções que cada um
expressa ou reprimem em relação
ao outro
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Lembrando que esses são alguns

exemplos de dores que o especialista

da saúde e bem-estar do casal trata.

A partir dessa análise, ele será capaz

de desvendar as raízes dos principais

problemas entre os cônjuges.

Logo, ciente dos valores, dos gostos e

das necessidades individuais e do

casal, podem ser tratados objetivos

para os parceiros que irão se engajar

de forma mais funcional no

relacionamento.

Importante dizer que o trabalho do

especialista da saúde e bem-estar do

casal pode ser realizado de 3 formas:

1ª Forma é ter seu
consultório físico

2ª Forma é atender
seus clientes em suas
residências ou local de
trabalho

3ª Forma é atender
através do seu
consultório virtual,
nesta caso o
especialista pode optar
a não ter seu
consultório físico.
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Se você se interessou por essa área

que está crescendo tanto, e deseja se

tornar especialista da saúde e bem-

estar do casal o salário médio varia de

R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00 por mês.
Podendo atingir até 50.000,00 mês
caso o especialista trabalhe com

cursos para os casais.

O Instituto Educacional MM Academy

oferece o curso para exercer esta

profissão. 

O instituto é a 1ª Escola para

Formação de Especialistas da Saúde e

Bem-estar do Casal do mundo, conta

com mais de 2.000 profissionais já

formados em todo Mundo e com uma

taxa de 95% de aprovação dos alunos

que realizam o curso.

O Instituto tem Alunos em 19 estados

brasileiros e também em 9 países

Japão, Peru, Argentina, Paraguay,

México, Alemanha, Suíça, Irlanda e

Portugal.

O curso abrange 1.000 aulas, sendo

100% online. 

Além disso, esse é um mercado

inexplorado, no sentido de que ainda

tem muito a se desenvolver e crescer,

bem como tem um respaldo da

Associação Brasileira de Profissionais

da Saúde e Bem-estar do Casal e o

Conselho Autorregulatório de

Profissões que dá suporte a esses

profissionais.

QUER TRABALHAR
COMO ESPECIALISTA
DA SAÚDE E BEM-
ESTAR DO CASAL?
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Qualquer profissão cujo centro

de trabalho e atenção sejam as

pessoas, oferece as experiências

mais enriquecedoras e

interessantes.

Ser especialista de casais é um

trabalho com muitos

componentes, todos fascinantes,

e uma excelente rentabilidade.

A dinâmica nas relações

amorosas continua mudando, o

que faz com que muitos casais

busquem orientação para se

ajustarem pessoalmente ou

online, com um profissional que

vai dentro das causas para

resolver seus problemas.

Está com conflitos no

relacionamento? Tem amigos

que estão passando por

problemas na vida a dois? Então

essa é a hora de você convidá-los

e de participar do nosso

programa.

Acesse a página do Instituto MM

Academy e seja um especialista

em resolver conflitos amorosos.

A hora de começar é agora!

QUERO COMEÇAR
AGORA MESMO
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Você conhece o Curso

de Especialista da

Saúde e Bem-Estar do

casal do Instituto

Educacional MM

Academy? Estudando

de forma 100% online

você pode conseguir

ganhar até 15.000

reais por mês!

Quer saber mais? Então

me acompanhe até o

final dessa matéria.

O QUE O INSTITUTO
EDUCACIONAL MM
ACADEMY TEM A
OFERECER?

O Instituto Educacional MM
Academy foi criado em
2016, pelo seu CEO Everton
Moreira, presidente da
ABRAMESI - Associação
Brasileira dos Profissionais
da Saúde e Bem-estar do
Casal.

Ele tem como objetivo a
capacitação e formação de
especialistas em tornar
melhor a vida amorosa dos
casais.

O instituto conta com mais
de 2.000 profissionais já
formados em todo o mundo
e com uma taxa de 95% de
aprovação dos alunos que
realizam o curso.

São alunos espalhados em
19 estados brasileiros e,
também, em 9 países
(Japão, Peru, Argentina,
Paraguay, México,
Alemanha, Suíça, Irlanda e
Portugal).



CONHEÇA A RÁDIO
DESEJO SECRETO: A
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BRASIL

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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