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o que é sexualidade? 

A Sexualidade é um termo
abrangente que engloba
inúmeros fatores e dificilmente
se encaixa em uma definição
única é inevitável, absoluta.

Inexorável e irremovível no ser
humano desde o nascimento
sendo na adolescência que ela
começa a ser vivenciada com
mais intensidade.

E vai a ter o último dia de vida.

SEXUALIDADE,
SIMPLES ASSIM
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 Segundo a OMS, Organização
Mundial da Saúde, de 1975. 
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 “SEXUALIDADE é a
energia que motiva
encontrar o amor,
contato e intimidade e
se expressa na forma
de sentir, nos
movimentos das
pessoas e como estas
tocam e são tocadas.

A sexualidade
influencia
pensamentos,
sentimentos ações e
integração e,
portanto, saúde
física e mental.” 

(OMS, 1975 apud
REIS, 1993)

Sexualidade é energia, contato,
intimidade, sentir, movimento,
toques, pensamentos, ações,
interações, saúde física, mentais.

Por isso que se entende como
afetividade compartilhada entre
seres humanos, forma parte
integral da personalidade de cada
um. 
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E uma necessidade básica que
podemos comparar ao ato de
comer e beber água e
imprescindível para a sobrevivência
da humanidade. A sexualidade é
energia está no interior de cada
um. 

Como ela vai ser desenvolvida e
reconhecida por cada um, não
existe um padrão, por milhares de
anos foi imposto um padrão pela
sociedade. Pelas autoridades, pela
igreja e outros fatores, cada uma
passa a sua sexualidade, tem a sua
energia.

Sexualidade e a
mesma coisa que sexo?

Sexualidade ≠ sexo. Muitas vezes se
confunde o conceito de
sexualidade com o do sexo. Não
necessariamente precisa vir
acompanhado um do outro. Cabe a
cada um decidir qual o momento
para que esta sexualidade se
manifeste de forma física e seja
compartilhada com outro indivíduo
através do sexo. 

Que é apenas uma das suas formas
de se chegar à satisfação desejada. 

PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.

https://www.especialista.site/espaconovodia
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Sexualidade é uma característica
geral experimentada por todo o ser
humano.

A sexualidade é abrangente aborda
todos os conceitos e necessidades
não necessitando de relação
exacerbada com o sexo.

Uma vez que se define pela busca
de prazeres, sendo estes não
apenas os sexuais. 

Apreciar a textura de um sorvete,
relaxar numa massagem, desfrutar
o beijo da pessoa amada.

Conviver de forma harmoniosa,
tudo o que se relaciona ao prazer
com o corpo está ligado à
sexualidade. 

Embora pelo senso comum ela se
confunda com o erotismo, a
genitalidade e as relações sexuais.

O fato é que esse campo do
desenvolvimento humano pode ser
entendido num sentido mais
amplo e deve incluir a
conscientização sobre o próprio
corpo e a forma de se relacionar
amorosamente.  

Pode-se entender como
constituinte de sexualidade, a
necessidade de admiração e gosto
pelo próprio corpo por exemplo.

Conhecer sua essência conhecer
sua identidade.

E incrível que em pleno século XIX,
falar de sexualidade ainda é. um
tabu, causa vergonha para muitos.
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Trazer temas sobre sexualidade ou
algo relacionado ao assunto
continua sendo o grande enigma
do ser humano. 

 Embora tenham ocorrido tantas
“evoluções”, tabus e preconceitos
em relação à sexualidade
continuam a existir. 

Falar de sexualidade para alguns e
pouca vergonha, e um desocupado
e tratado de forma preceituosa, que
pode denegrir a imagem de uma
pessoa apenas por conhecimentos
específicos sobre o assunto.

Principalmente se for uma mulher,
eu como estudante de sexologia e
especialista de saúde e bem estar
de casal, passo por essas situações,
já ocorreu de sofrer assedio.

De ser esculachada como se fosse
um assunto proibido, um pecado
para a sociedade, entre outras
situações sou vista como uma
prostituta.

Ou sou assedia por redes sociais,
atitude machista que impera nas
ações das pessoas, por ignorância
de alguns,e a forte influência do
machismo impresso na sociedade.

Mudar esses comportamento e
necessário muito trabalho de
conscientização.

O tema Sexualidade carrega em si
o peso do passado, a imposição de
anos atras o tema é um assunto de
grande importância.
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Mas infelizmente seja vetado,
escondidos, situações de
preconceito, mas sempre tem um
caminho da mudança de
esperança o caminho e longo e
cheio pedra, não se muda costume
rápido.

Não se quebra paradigmas, com
facilidade. 

O fato de qualquer pessoas ter um
conhecimento especifico sobre
sexualidade, sexo, ou ter alguma
profissão envolvida com o assunto
nesse contexto e julgado perde a
credibilidade.

Como se fosse um extraterrestre, ao
escolher a seguir o caminho de se
falar, educar, debater sobre o
assunto, precisa ter coragem, e
gostar do que faz ,escolhe trabalhar
com a sexualidade.

E preciso a mente aberta entende
como solução dos problemas,
trabalhar de forma discreta, ter
jogo de cintura para aderir a
sociedade.

Vivendo no mundo em constantes
mudanças para a sexualidade está
sendo aflorada com tantas
informações disponíveis apenas ao
toque do celular ou computador, e
para esse é notável a importância
da sexualidade. 

Seja qual for a sua visão íntima
sobre o assunto, é interessante que
se possa manter uma relação de
compreensão e aceitação de sua
própria sexualidade.  
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O esclarecimento de dúvidas e a
capacidade de se sentir vontade
com seus desejos e sensações
colaboram imensamente ao
amadurecimento desta.

O que gera sensação de conforto e
evita conflitos internos
provenientes de dúvidas e medos,
gerando uma experiência positiva e
saudável.

O que a sexualidade aborda
e qual sua importância? 

A sexualidade está presente e
nossas vidas muito antes de nascer.

Sem o ato sexual (método natural)
ou mesmo com a fecundação in
vitro ou outros meios a preparação
para a maternidade levam a ideia
sobre o nascimento. 

Desse modo, começa-se a
especular sobre o sexo do bebê, o
que já se constitui como uma
questão de gênero e influenciará
muito na constituição desse novo
ser. 

E especulado o sexo masculino ou
feminino assim preparando o
enxoval de acordo com o sexo do
bebe. 

A definição de sua vida começa a
ser trançada a partir das relações
que o bebê estabelece com seus
pais e as pessoas que cuidam dele.
Este primeiro contato acontece por
meio do corpo. 



Ao nascer estabelecer vínculos
afetivos e reais, quando somos
pequenos, percebemos o mundo a
nossa volta por meio do corpo: o
sugar o leite materno.

O toque, as trocas de olhares, as
sensações corporais, o banho,
recolhesse os sentimentos carinho,
atenção. 

Essa decisão cabe somente a você.

Estas experiências ajudam na
constituição do desejo de aprender
e na capacidade de construir
vínculos para a vida toda.

Estabelecer sua identidade como
pessoa, estabelecer as suas
escolhas e determinar seu
comportamento.

Com o crescimento a criança
começa a explora o próprio corpo e
observa, não apenas o corpo do
outro, mas as diferenças da forma
de se vestir, dos gestos, das
brincadeiras são diferentes.

Das expressões, das funções dos
meninos e das meninas dentro de
casa sendo o tratamento
diferenciado, começa os por quês
as dúvidas das crianças.

A exploração do ambiente e
percebe sedo tratamento dado a
cada um está padrões
estabelecidos socialmente que
diferenciam o sexo feminino do
masculino. 
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Esses padrões são transmitidos
pela educação dada por seus pais e
são atualmente alvo de muitas
discussões dentro da educação.

Pois todas essas informações
absorvidas pelas crianças ajudam
na construção de sua identidade e
sexualidade. 

Onde está a sexualidade nesse ato
acima mencionado? 

Em todo o processo, no ato sexual a
ates e depois do nascimento e
durante sua vida não tem como
fugir a sexualidade sempre será
essencial na vida da humanidade. 

A sexualidade e abordada em todas
as etapas da vida da humanidade
.

 Infância
 A sexualidade, na escola infantil
muitas vezes, gera polêmica e
insegurança nos professores, que
não sabem como abordar o tema
com crianças tão pequenas.

Paralelamente, a sociedade é cada
vez mais bombardeada com novas
formas de agir e ser das pessoas e
dos grupos sociais e a educação
tem lutado pela construção da
identidade dos alunos.

Ao mesmo tempo que busca a
criação de uma geração capaz de
respeitar as diversidades humanas,
incluindo a diversidade sexual e de
gênero outro ponto externo.
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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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Importância e trabalha a prevenção
de abuso sexual com as crianças,
que são vítimas em potencial.

A sexualidade na Educação Infantil
é um grande desafio dentro da
escola. 

Toda criança ela absorve
informação com grande facilidade
trabalhar a prevenção de forma
lúdica com música e brincadeiras.

Falar da importância de sempre
contar para os pais ou professores
se alguém tocar em suas partes
intimas.

Fazer a criança entender que é sua
intimidade e que ninguém deve
toca lá apenas quem cuida dela
esse cuidado já muda o olhar com a
sua própria identidade.

Devendo entender que na infância
a criança como um ser assexuado
(A assexualidade é uma orientação
sexual que identifica a pessoa que
não sente atração por ninguém).

Ou seja, que apresenta esta
sexualidade das mais diversas
formas, nunca de uma forma
erótica.

A crianças desconhece qualquer
sentimento qualquer sensação
ligada ao sexo, não tem maldade.

A partir desse entendimento é um
grande passo para uma educação
sexual saudável e consciente.
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por que sou menina?
Por que ele tem pipi eu não? 
De onde vem os bebes? 

 A descoberta do corpo é uma
importante fonte de prazer e
costuma vir acompanhada de
perguntas sobre a sexualidade,
como por exemplo: 

Mais infelizmente a escola não está
preparada para trabalhar a
sexualidade devida o preconceito e
a ignorância de muitos.

Aumentando a dificuldades por
parte da escola como instituição
para incluir no planejamento.

Mas e de extrema importância ter
um olhar diferente para esse tema.

Muitas vezes os professores
ignoram as curiosidades das
crianças sobre sexualidade ou
respondem suas perguntas de
forma desfundada, não buscam
saber “o que” e “por que” da
pergunta apenas responde o que
vem pela cabeça.

O que gera a construção de
conceitos completamente fora de
contexto, insegurança, tensão e
ansiedade.

Nota-se então, grande despreparo
para se trabalhar o tema dentro de
sala, principalmente devido à
influência de preconceitos sobre o
tema que os professores carregam
de acordo com suas experiências e
crenças limitantes imposta na sua
convivência. 
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 Existem perigos também dentro
de casa que deve ser observado e
resguardado pelos pais, cada vez
mais a internet se mostra como um
campo com atalhos perigosos,
principalmente para as crianças.

Para evitar isso, os familiares
precisam estar atentos boa parte
do tempo, com cuidados os acessos
a internet, deve analisar sempre o
que a criança tem acesso através
do celular, tv, tablets, com que e o
que a criança pode estar
conversando e acessando.

Infelizmente as crianças são alvos
de pessoas sem qualquer abusador
ou passar por situações perigosas
na internet. 

 Um dos piores, se não o pior tipo
de situação para os pequenos.

Apesar dos tabus, é importante
falar sobre o assunto, pois assim é
possível evitar cada vez mais que
crianças de todas as partes do
mundo sejam alvos de crimes
sexuais. 

Geralmente, o pedófilo age como
uma pessoa da mesma faixa etária
que a vítima e a ataca com perfis
de aplicativos de relacionamento.

Em outros casos, o abusador
convive e mora com a família, o que
torna a situação mais perigosa para
os menores.

Outro problema que os pais podem
enfrentar é o medo e a depressão
que o filho pode sentir após um
ataque do tipo.
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Por isso, é importante conversar
com a criança e, na maioria dos
casos, levá-la a um profissional da
saúde. 
 

ADOLESCÊNCIA 
Adolescência = Puberdade
(Desenvolvimento)

Para começar as mudanças do
corpo, como entender o corpo se
desenvolvendo, entender as
sensações, entender o porquê?

Em nossa cultura, a adolescência
é um período tumultuado,
caracterizado por mudanças
orgânicas e psicológicas.

Emocionais, pela busca do
conhecimento, liberdade e
consolidação da personalidade. 

O que é a puberdade?

É período de transição entre a
infância e a adolescência, no qual
ocorre o desenvolvimento dos
caracteres sexuais secundários e a
aceleração do crescimento.

Levando ao início das funções
reprodutivas; durante a puberdade,
uma série de alterações acontece
no corpo do indivíduo e o leva à
maturação sexual e à capacidade
de reprodução. 

Nesse momento, observa-se um
desenvolvimento físico, mas
também mental e social.
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Estirão puberal (rápido
crescimento em estatura, que
dura cerca de 2 a 4 anos);

Desenvolvimento do sistema
reprodutor;

Desenvolvimento do sistema
esquelético e muscular;

Aparecimento de caracteres
sexuais secundários.

E uma fase complexa geralmente a
conhecida como a fase de rebeldia,
certamente porque muitas pessoas
ignoram o que se passa na mente e
no corpo desse indivíduo ainda em
desenvolvimento. 

O início da puberdade é
influenciado por uma série de
fatores, incluindo fatores
psicológicos, genéticos, condições
ambientais e até mesmo a saúde
do indivíduo e sua nutrição. 

Nessa etapa, o indivíduo perceberá,
entre outras alterações.

O surgimento de pelas
modificações na oleosidade da
pele, surgimento das mamas em
meninas e aumento do testículo
em meninos. 

De uma maneira geral, podemos
dizer que, independentemente do
sexo, as principais modificações
que ocorrem na puberdade são:

É importante destacar que
adolescentes na mesma idade
podem estar em fases diferentes da
puberdade. 
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Sendo assim, o corpo de uma
menina de 11 anos, por exemplo,
não obrigatoriamente apresentará
as mesmas características de outra
de uma mesma idade. 

As mudanças físicas intensas, com
as mudanças psicológicas levam o
adolescente a uma nova relação
com os pais e com o mundo.

Essa nova fase vem marcada por
um processo de perdas e ganhos,
ou seja, a perda do corpo infantil
ganhando definições.

A perda dos pais da infância,
ganhando a confiança e o
amadurecimento e a perda da
identidade infantil.

Ganhando a identidade juventude,
processo esse que vai da
adolescência até a fase adulta.

Quando o adolescente vive todo
esse processo que chamamos de
Puberdade.

Ele se inclui no mundo com um
novo corpo já maduro e uma nova
imagem corporal formada.

E é essa a grande função da
adolescência, a busca da
identidade que ocupa grande parte
de sua energia. 

A mudança do corpo infantil para a
adolescência e uma fase de
questionamentos e descobertas.

Alterações marcantes no corpo de
meninas e meninos. 
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Aumento da secreção dos
hormônios sexuais. Nos homens
observa-se uma maior
quantidade de testosterona.
Aumento do volume do
testículo;
A pele escrotal torna-se
avermelhada e apresenta
modificação na textura;
Aumento do pênis, tanto em
comprimento quanto em
diâmetro;
Surgimento dos pelos púbicos;
Crescimento dos pelos faciais;
Aumento da massa muscular;
Alterações na voz (voz atinge
timbre mais grave).

É na puberdade que surgem os
chamados caracteres sexuais
secundários e que se estabelece a
capacidade reprodutiva, sendo,
portanto.

Um período de maturação
biológica, mudanças puberdade
inicia-se em idades diferentes em
meninos e meninas.

Em meninas, essa fase geralmente
começa entre os 8 e 13 anos de
idade; nos meninos, entre os 9 e 14
anos. 

Alguns sinais indicam que a
puberdade está iniciando-se. 

Na puberdade masculina, o menino
enfrenta modificações em seu
corpo que o prepara para a fase
adulta e o deixa apto para a
reprodução. 

Aceleração da velocidade do
crescimento;
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Aumento da secreção dos
hormônios sexuais. Nas
mulheres, observa-se uma
maior concentração dos
hormônios estrogênio e
progesterona.

Surgimento dos brotos
mamários e desenvolvimento
posterior dos seios;

Aumento do acúmulo de
gordura no quadril, nádegas e
coxas;

Surgimento dos pelos púbicos;

Menarca (primeiro fluxo
menstrual).

 Na puberdade feminina, observa-
se modificações no corpo da
menina que a prepara para a fase
adulta e a reprodução. 

Aceleração da velocidade
de crescimento;

Durante a puberdade feminina,
sem dúvidas, um dos pontos mais
importantes e impactantes na vida
da menina é a menarca, ou seja, a
primeira menstruação. 

Geralmente, ela acontece dois anos
após o aparecimento das mamas. 

A menstruação pode ser definida
como a descamação do
endométrio do útero.

A menstruação marca o início do
ciclo menstrual, o qual duro em
média 28 dias.
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Transtornos psicológicos e de
comportamento;

Maiores riscos de abuso sexual;

Baixa estatura, quando adulto;

Aumento do risco de obesidade,
hipertensão, diabetes, doenças
cardiovasculares, acidente
vascular cerebral e alguns tipos
de câncer.

Puberdade precoce

A puberdade precoce acontece
tanto em meninos quanto em
meninas e caracteriza-se por um
início da puberdade antes da idade
geralmente esperada. 

De acordo com a Sociedade
Brasileira de Pediatria, considera-se
como puberdade precoce aquela
que surge antes dos 8 anos em
meninas e antes dos 9 anos em
meninos. 

Estima-se que a puberdade
precoce é cerca de 10 a 23 vezes
mais frequente em meninas.

A puberdade precoce pode
desencadear algumas
consequências, sendo necessária,
portanto, a atenção nesses casos.

De acordo com a Sociedade
Brasileira de Pediatria, as
principais consequências da
puberdade precoce são:
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A puberdade precoce tem
tratamento e dependerá de sua
causa. 

Geralmente, são administrados
medicamentos que visam a
retardar o desenvolvimento. 

A interrupção desse tratamento é
feita, em geral, quando a menina
apresenta idade óssea entre os 12 e
12,5 anos, e os meninos, entre os 13
e 13,5 anos. 

Em alguns casos, é necessário
cirurgia para tratar o problema.

Por exemplo, quando o assunto
sexualidade entra em cena.

É transmitido de forma mecânica
com pouca ou nenhuma abertura
para questionamentos e carregado
de preconceitos, repressões e tabus; 

É como se estivessem tratando de
algo proibido. 

Enxergar o assunto sob a ótica da
“sexualidade precoce” é desprezar a
realidade e não tratar o tema como
ele merece: com diálogo e
confiança. 

Sendo assim, trazemos algumas
razões para compreendermos a
importância da educação sexual e
de conversar sobre a sexualidade
na adolescência. 

Durante a adolescência, os jovens
costumam passar por inúmeras
descobertas.
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A puberdade precoce tem
tratamento e dependerá de sua
causa. 

principalmente relacionadas a
sexualidade: o primeiro amor,
desejos, primeiro beijo, primeiras
festas, etc. 

 Esse período e marcado pela
descoberta do desejo sexual, se
conhece deseja o outro de uma
forma carnal. 

O desejo sexual aflorado pelos
hormônios se desenvolvendo no
corpo, duvida confusões o
pensamento a mil, o sexo na
adolescência para algumas pessoas
e um assunto delicado e ficam
receosas, porém, com informação e
uma educação sexual adequada
não é necessário ter medo disso.

 Aliás, precisamos conversar sobre
sexo, sempre em todo lugar e
quantas vezes forem necessários.

Até os 18 anos, metade das garotas
já terão iniciado a vida sexual,
enquanto que para os garotos a
proporção sobe 3 vezes mais. 

O sexo faz parte da vida e vai
continuar fazendo partir desse
momento, mas a escolha sobre
como e com que é de cada
indivíduo. 

Então, por que o medo?

A relação sexual na adolescência
continuará acontecendo com ou
sem tabu com ou sem medos. 
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A sociedade erotizada chama a
atenção para os riscos físicos do
sexo, esquecendo-se de outro
ponto que é tão importante quanto
a saúde do corpo: a mente sadia.

Atualmente, a mídia tem sido o
meio mais feroz de incentivo à vida
sexual. 

No entanto, este incentivo tem uma
proporção infinitamente mais
voltada para o lado negativo.

Na televisão, por exemplo, são
muitas horas voltadas para o
desrespeito ao próximo.

Para o incentivo de receber mais do
que dar; e poucos minutos de
orientação sexual adequada,
principalmente para os
adolescentes. 

É preciso lembrar que sexo é bom,
quando é bom para os dois.

Um dos exemplos de erotização diz
respeito à forma como a sociedade
encara a virgindade. 

Ser virgem não significa de maneira
alguma estar fora do mundo atual,
mas estar em um momento de
reflexão.

A pessoa virgem ainda não se sente
preparada para enfrentar a relação
sexual com a maturidade que ela
merece.

 E isto independe da idade. 
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Como as pessoas desconhecem
este verdadeiro sentido da
virgindade, torna-se antiquado ser
virgem. 

Atualmente, muitos adolescentes
preferem dizer, diante da turma,
que já tiveram a primeira relação
sexual.

Para não serem massacrados
diante de comentários e piadas dos
colegas.

Hímen
A virgindade é simbolizada pela
perda do hímen pela mulher e pela
primeira relação sexual do homem.
Mas ela precisa ser vista de forma
mais ampla. 

A virgindade será sempre perdida
quando iniciarmos um novo
relacionamento,
independentemente de ser o
primeiro ou não. 

O hímen não deve direcionar o que
é ser virgem e, sim, o contato com
um novo parceiro, que sempre vai
representar uma nova descoberta.

Assim, ao longo da vida, a pessoa
estará sempre perdendo a
virgindade a cada novo encontro.

Essa ideia não e apenas para o
adolescente e para a vida todos
quanto se tem um novo parceiro.
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Sempre será primeira vez com
aquele parceiro dependendo da
sua experiencia, não esquecendo
que será uma nova situação. 

Estar maduro para a primeira
relação sexual é compreender o
que ela significa e saber lidar com
os problemas que ela pode trazer.

A gravidez indesejada, as DSTs e os
problemas relacionais são algumas
das dificuldades que podem
aparecer. 

No entanto, vivido de forma
adequada, o sexo possibilita que a
pessoa usufrua de imensos
prazeres. 

A educação sexual para jovens,
dessa forma, torna-se fundamental.

Apesar da abordagem escolar, o
tema também ganha destaque
dentro do ambiente familiar.

Deve ser levado ao conhecimento
hospitalar para obter o
conhecimento adequado com
olhar clinico. 

Mas infelizmente a realidade e
outra.

A dificuldade que pais, escola
(professores) e sociedade têm em
lidar com o tema sexualidade na
adolescência, e surreal como se o
assunto fosse proibido, sem
necessidade sem importância,
sendo um grande equívoco essa
situação.
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 A informação e a base, e a chave,
quando a sexualidade e trabalhada
em casa de uma forma clara e
segura.

O adolescente trata na sua
normalidade, sem preconceitos e
totalmente seguro, mas quanto não
acontece.

Temos o caos instalado mostrando
que a falta de informação e
extremante prejudicial ao
desenvolvimento do adolescente
em todos os âmbitos.

Sobrando para a escola que
infelizmente não tem estrutura
para tratar desse assunto de forma
correta.

Por exemplo, quando o assunto
sexualidade entra em cena, é
transmitido de forma mecânica
com pouca ou nenhuma abertura
para questionamentos e carregado
de preconceitos.

Repressões e tabus; é como se
estivessem tratando de algo
proibido.

Enxergar o assunto sob a ótica da
“sexualidade precoce” é desprezar a
realidade e não tratar o tema como
ele merece: com diálogo e
confiança. 

Sendo assim, trazemos algumas
razões para compreendermos a
importância da educação sexual e
de conversar sobre a sexualidade
na adolescência.
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 Traumas
 
O trauma psicológico aparece
sempre que a pessoa se inicia em
qualquer área sem estar preparada. 

Os problemas psicológicos futuros,
neste caso, são inevitáveis. 

No caso sexual, a iniciação
inadequada pode refletir na
conduta dos anos seguintes,
trazendo ansiedade durante a
relação sexual, disfunções e
dificuldades no relacionamento.

Todos estes problemas influenciam
no cotidiano, porque o sexo faz
parte da vida e, como tal, é
primordial que seja bem
vivenciado.        

Para algumas pessoas, as
experiências sexuais só ocorrem
anos mais tarde.

Apesar de a adolescência ser um
momento da vida em que a própria
biologia leva ao envolvimento
sexual. 

Para quem ultrapassou esta fase e
não vivenciou o sexo, o risco de
conflito é grande. 

No entanto, se a pessoa está bem
consigo mesma, lembrando que a
sexualidade envolve afeto, carinho
e comunicação e não apenas
genitalidade, não haverá
problemas. 
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 Se existe o conflito, é necessário
buscar ajuda profissional.

O indivíduo deve buscar o
equilíbrio da vida sexual, parando
de exigir de si mesmo uma atitude
que não pode ser assumida
naquele momento.

Homossexualidade
na adolescência

E necessário e obrigatório falar
sobre homossexualidade na
adolescência onde ocorre as
grandes descobertas.

Apesar da grande mudança social
nas últimas décadas com relação à
homossexualidade.

Infelizmente ainda muitos filhos
não se sentem à vontade em falar
com seus pais sobre sua
sexualidade ou demoram em fazê-
lo, nessa fase tudo e confuso e
difícil. 

Essa atitude é consequência muitas
vezes do comportamento dos pais
sobre esse assunto, não se sentem
seguros se serão aceitos ou não.

Ou percebem que seus pais são
preconceituosos, isso pode
intimidá-los e deixá-los
desconfortáveis para abrir-se com
eles.

Falar sobre esse assunto e
disseminar informação é a principal
ferramenta contra o preconceito. 
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 Gay (Homem que tem relação
homoafetiva e sexual com outro
homem) 

Lésbica (Mulher que tem
relação homoafetiva e sexual
com outra mulher), 

Bissexual (Homem ou mulher
que tem relação homoafetiva,
sexual ou heterossexual com
homem ou mulher
independente do sexo), 

Trans (é uma pessoa que não se
identifica com o sexo biológico
com o qual nasceu, ou seja, é
alguém que não se sente
adequado ao seu gênero de
nascimento), 

 Ainda existem muitas dúvidas
acerca desse assunto e como são
feitas essas definições na
construção do ser humano. 

Porém, já existem também
algumas certezas. Uma delas é que
ninguém escolhe ser homossexual.

Assim como ninguém escolhe ser
heterossexual vv (Homem que
relação afetiva e sexual com
mulher). 

Simplesmente a pessoa é assim.

Outra certeza é que a
homossexualidade não é uma
doença, portanto não existe uma
cura para isso, apesar de já
tentarem encontrar sem sucesso.
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Por outro lado, pode acontecer dos
pais questionarem seus filhos sobre
a orientação sexual quando os
mesmos falam sobre isso.

Assim como os próprios filhos se
questionaram durante seu próprio
processo.

É importante os filhos se atentarem
caso criem expectativa de que os
pais aceitem num curto espaço de
tempo aquilo que eles próprios
levaram anos para aceitar.

Aceitar é um processo que pode ser
difícil para todas as partes. 

É preciso paciência de ambos
lados, sendo essencial o respeito as
diferenças.

 Como mudar?
Fale sobre sexualidade para as
crianças, de forma lúdica desde a
primeira infância, deixe sempre
claro, respeitando o
desenvolvimento e compreensão
de cada faixa etária. 

Assim, teremos crianças
esclarecidas e capazes de se
conhecerem melhor, e
principalmente com abertura para
conversarem com seus pais e
tirarem eventuais dúvidas.

Aceita e um ato de amor saiba que
não existe nada que você faça que
possa estimular ou impedir a
homossexualidade de seus filhos. 
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Ou seja, um menino ser impedido
de brincar de boneca ou forçado a
jogar bola, não deixará de ser
homossexual, caso seja essa a sua
natureza. 

Bem como, falar sobre o assunto
não irá estimular o interesse por
pessoas do mesmo sexo. 

Mas, dependendo da reação dos
pais, a criança poderá ser um
adulto com muitos traumas e
inseguranças.

Por não se sentir confortável em ser
ele mesmo com seus próprios pais. 

Distanciar, isolar não vai mudar
apenas acolha e apoie seus filhos.

Os pais devem entender que ser
diferente de outras pessoas não é
fácil.

E, portanto, se o filho tiver pais que
o faça sentir confortável e seguro,
tudo será mais tranquilo para ele. 

Confie na educação que você deu
aos seus filhos. Ninguém é
homossexual por influência dos
amigos.  

Dizer que é uma fase não ajuda
ninguém. Porque se for, pode ser
uma fase para a vida toda. Negar
não vai ajudar. 

Alguns pais se preocupam com a
possibilidade de seu filho “sofrer
mais” por ser homossexual, e
acabam sendo mais uma razão
para sofrimento na vida dele.
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Quando o preconceito vem da
própria família, principalmente dos
pais, este tipo de sofrimento é
muito pior. 

Gera mágoas profundas e feridas
difíceis de cicatrizar. 

Claro que na teoria a resposta
parece mais simples, mas na
prática será necessário um esforço
consciente para incorporá-la. 

O fato é que ele continua a ser seu
filho.

Nada mudou neste quesito e não
há nada que possa ser feito ou dito
para que uma pessoa deixe de ser
homossexual. 

E nem existe motivo para tal! 

A naturalidade e individualidade de
cada um deve ser respeitada.

PRESPECTIVA
ESCOLAR
Na escola se fala de sexualidade
geralmente na disciplina de
biologia.

Ciências quanto se fala do sistema
reprodutor masculino e feminino.

Conteúdo enxuto e resumido sendo
apresentadas as imagens de lado
nunca mostrando a genitália
masculina e feminina frontal. 
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Essa foi e ainda e o conteúdo
abordado em muitas escolas pelo
mundo, isso quando se falar desse
assunto, e de extrema importância
inserir a sexualidade no currículo
escolar, tratar a educação sexual
com a importância de qualquer
disciplina ministrada.

Trazer conhecimento adequado,
tratar o sexo com naturalidade,
trabalhar a prevenção, a segurança,
todos os assuntos envolvidos com
clareza, jamais com o olhar de
reprovação, como tabu. 

Na escola não se trabalha a
puberdade, o porquê da mudança
do corpo, a mudança de desejo,
não se fala da virgindade.

A importância desse momento
para ambos o sexo, quando e como
isso pode ocorrer, não se explica ou
se fala de sexo com um ato normal.

Não se fala da prevenção de (ISTs),
a importância de respeitar as
escolhas e orientação sexual dos
outros. 

A fase da insegurança quanto ao
corpo, as escolhas, milhares de
dúvidas sobre o assunto que se
torna proibido para os adultos,
como se nunca tivessem passado
por essa fase. 

O quanto difícil e sentir a
puberdade e não ter orientação o
que resta e perguntar para o colega
que está com as mesmas duvidas,
passando informações incorretas
torna a situação um caos total.
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Reprimir tais assuntos pode
influenciar negativamente a
pessoa. 

Por isso, é interessante ressaltar a
conscientização corporal e o
respeito pelo corpo do outro.

“Compreender a sexualidade nos
adolescentes permite situá-los no
contexto social, o que implica ir
além das questões biológicas e
epidemiológicas. 

Na adolescência, o jovem precisa
de compreensão e informações
claras. 

Com a educação sexual pode se
ajudar a iniciar a vida sexual
quando se sentir já pronto,.

Já mais amadurecido no momento
mais adequando e com segurança
para o casal. 

Ao inserir uma educação sexual e
deixar de tratar o tema como tabu,
a pessoa se sente mais confortável
e segura consigo mesma e com o
assunto. 

Dessa forma, a pressão social pela
primeira experiência (virgindade) é
destruída. 

Além disso, falar de sexualidade
para jovens deve ser tratado como
algo natural. 

Pode se comparar a idade daqueles
jovens que tiveram educação
sexual com aqueles que não
tiveram.
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percebeu-se que existe uma
diferença de seis meses na média
da iniciação na vida sexual.

Isso significa que os jovens que
receberam esse conhecimento
aguardam o momento mais
adequado”, afirma a psiquiatra
Carmita Abdo, coordenadora do
Programa de Estudos em
Sexualidade da Universidade de
São Paulo (USP).

Existe alguns projetos do SUS
(Sistema Único de Saúde), que
disponibiliza as UBS(Unidades
Básicas de Saúde) dos municípios,
para trabalhar sobre a prevenção,
que infelizmente não há uma
divulgação forte para que esses
adolescentes procurem cada vez
mais os postos de saúde.

Poucos adolescentes procuram
algum grupos educativos das
(UBSs), em alguns existe um
trabalho específico direcionado à
educação sexual dos adolescentes
nesses locais.

Quando isso não ocorre temos o
agravando ainda mais a situação de
desorientação e vulnerabilidade a
que estão submetidos 

- por exemplo, Infeções
sexualmente transmissíveis (ISTs),
gestação indesejada e uso de
drogas, abusos exploração sexual e
outros fatores.

Ao buscar os postos de saúde e fácil
encontrar na entrada a distribuição
gratuita de preservativos.
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É fácil rápido e discreto fazer testes
de Infeções sexualmente
transmissíveis (ISTs).

Buscar informações sobre métodos
contraceptivos, fazer consultas
medicas para tiras duvidas com
profissionais qualificados, devido
não haver uma divulgação
adequada a procura e a mínima. 
 

CONSEQUENCIAS:
 (Gravidez Precoce)

A adolescência é um período da
vida rico em manifestações
emocionais, caracterizadas por
ambiguidade de papéis.

Mudança de valores e dificuldades
face à procura de independência
pela vida. 

A gravidez na adolescência é
muitas vezes encarada de forma
negativa do ponto de vista
emocional e financeiro das
adolescentes e suas famílias,
alterando drasticamente suas
rotinas. 

A maioria das adolescentes que
engravida abandona os estudos
para cuidar do filho.

O que aumenta os riscos de
desemprego e dependência
econômica dos familiares. 

Esses fatores contribuem para a
perpetuação da pobreza, baixo
nível de escolaridade, abuso e
violência familiar, tanto à mãe
como à criança.
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Primeira menstruação muito
cedo;

Desinformação sobre gravidez e
métodos contraceptivos;

Baixo nível financeiro e social;

Famílias com outros casos de
gravidez precoce;

Conflitos e mau ambiente
familiar.

Estes são apontados como
principais causas da gravidez
precoce devem-se a vários
fatores diferentes, mas podem
incluir:

Além disso, a ocorrência de mortes
na infância é alta em filhos
nascidos de mães adolescentes. 

A situação socioeconômica, a falta
de apoio e de acompanhamento da
gestação (pré-natal).

Contribuem para que as
adolescentes não recebam
informações adequadas em relação
à alimentação materna apropriada.

Á importância da amamentação e
sobre a vacinação da criança a falta
de informação ainda e um grande
problema traz sequelas para a vida
da todos.

Também é grande o número de
adolescentes que se submetem a
abortos inseguros, usando
substâncias e remédios para
abortar ou em clínicas clandestinas. 
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Isso tem grandes riscos para a
saúde da adolescente e até
mesmo risco de vida.

Sendo uma das principais
causas de morte materna. 

Essas ações acarretam prejuízos
às crianças, gerando um
impacto na saúde pública.

Além da limitação no
desenvolvimento pessoal, social
e profissional da gestante.

Vários trabalhos mostram que a
baixa escolaridade é tanto
causa como consequência da
gravidez na adolescência.

Sabemos que quanto menor a
escolaridade maior
probabilidade de ocorrer
gestação e que esta faz com
que a adolescente pare de
estudar.

Por vergonha das amigas,
pressões da escola e muitas
vezes da família, por punição ou
por acreditar que esta é a única
maneira da jovem cuidar do seu
filho, ou ainda pressão do
parceiro.

Muitas vezes o quadro se repete
em casa a mãe foi mãe
adolescente, a filha se torna
mãe adolescente e acaba sendo
uma sequência. 
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Os meninos, muitas vezes,
param de estudar para
trabalhar, para sustentar a nova
família. 

A própria vida conjugal muda.
Em geral, a gravidez ocorre
fruto de uma relação sexual
desprotegida de um casal de
namorados adolescentes.

Ou entre adolescente e um
adulto jovem, que resolvem se
unir. 

Outras vezes, a gravidez é fruto
de uma relação não formal e o
parceiro não assume a gestação,
na maioria destes casos ocorre o
aborto provocado. 

Como estas relações sexuais, em
geral, são escondidas, a gravidez
é a prova visível de que estas
estavam acontecendo.

A situação desperta alguns
sentimentos, na sua maioria,
negativos, como medo,
vergonha, desespero. 

A educação sexual facilita ao
adolescente o entendimento do
seu comportamento, melhora
da autoestima, afeto e
responsabilidade. 

A educação sexual deve
propiciar ao adolescente mais
que controle da natalidade ou
negação da sua sexualidade.
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Esta deve ser colocada em um
contexto mais amplo de
relacionamento pessoal.

Social e político entre as
pessoas na tentativa de permitir
ao adolescente a garantia de
uma atividade sexual
enriquecedora, sadia e
responsável. 

A educação é necessária para
que a informação se traduza em
mudanças de atitude. 

A adolescência busca uma
identidade sólida dentro das
transformações ocasionadas
pelo processo de globalização.

A exposição à mídia, as
mudanças físicas, as primeiras
questões sobre sexo, o
desenvolvimento da relação
com o corpo acontece hoje na
infância. 

A gravidez precoce e não
planejada pode ser relacionada
como um dos agravantes dos
riscos inerentes à manutenção
da saúde mental dos
adolescentes.

E a ela devem se contrapor
medidas que diminuam o
impacto das situações de risco,
identificando-se fatores de
proteção que as impeçam ou as
atenuem. 
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Eventualmente, a constituição
de um vínculo amoroso com
um companheiro, o apoio
familiar.

A assistência pré-natal em uma
unidade de saúde e outros
exemplos, podem transformar a
situação de risco num
momento de crescimento e
amadurecimento para a
adolescente. 

Por outro lado, alguns fatores
atuam em sentido contrário,
como: baixo nível
socioeconômico, instabilidade
(estrutura) da família e
influência do companheiro na
iniciação da vida sexual.

Considerando o número cada
vez maior de adolescentes
iniciando a vida sexual e o risco
que envolve a atividade sexual
desprotegida.

Profissionais de saúde precisam
estar preparados para
abordagem deste tema durante
o atendimento dos jovens.

Constitui grande desafio a
adequada orientação sexual,
que implica em enfatizar a
participação da família, escola,
área de saúde e sociedade
como um todo, nesse processo
contínuo de educação.
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Assim é necessário que os
profissionais de saúde
(generalistas ou especialistas) e
de educação tenham
conhecimento sobre
sexualidade.

Incluindo a anticoncepção, bem
como os aspectos éticos que
envolvem a prescrição dos
métodos contraceptivos.

As Infecções sexualmente
transmissíveis (ISTs)

No mesmo contexto da Gravidez
precoce temos as Infeções
sexualmente transmissíveis (ISTs),
entre elas o HIV/AIDS, sífilis, HPV,
herpes Genital, gonorreia entres
outras. 

Elas são transmitidas,
principalmente, por meio do
contato sexual (oral, vaginal, anal)
sem o uso de camisinha masculina
ou feminina, com uma pessoa que
esteja infectada. 

A transmissão de uma IST também
pode ocorrer por meio da
transmissão vertical para a criança
durante a gestação, o parto ou a
amamentação, quando medidas de
prevenção não são realizadas. 

De maneira menos comum, as IST
também podem ser transmitidas
por meio não sexual, pelo contato
de mucosas ou pele não íntegra
com secreções corporais
contaminadas. 
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O tratamento das pessoas com IST
melhora a qualidade de vida e
interrompe a cadeia de transmissão
dessas infecções.

O atendimento, o diagnóstico e o
tratamento são gratuitos nos
serviços de saúde do SUS (Sistema
Único de Saúde).

A prevenção ele deve ser feito
desde a primeira relação sexual (na
adolescência).

Sendo para vida toda, as doenças
não tem cara, não tem um patrão.

Muito menos status socias, a
prevenção sempre e será o melhor
remédio.

Sendo assim, conversar sobre sexo
na adolescência serve também
como um alerta.

A falta de compreensão de como a
sexualidade e o sexo devem ser
encarados traz inúmeros riscos -
orgânicos e psicológicos. 

A gravidez indesejada, as ISTs, a
insatisfação pessoal, o
arrependimento.

As disfunções sexuais tardias e as
dificuldades no relacionamento,
não ser aceitos por ser
homossexual, são alguns desses
riscos.

Sexualidade
na vida adulta
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 Todo passo na vida deve, se
possível, ser planejado, diminuindo
as chances de se tornar um
problema.

Minimizar esses riscos será sempre
uma responsabilidade de cada
indivíduo, que deve buscar a
orientação adequada.

Por meio de profissionais de saúde,
professores de orientação sexual,
livros especializados e a própria
compreensão.  

A sexualidade na fase madura,
destacando os principais fatores
que contribuem para que a
sexualidade seja vivenciada pelo
casal nesta fase da vida. 

Nessa fase já se estabeleceu laços
afetivos, os filhos estão em
crescimento, a rotina e uma
realidade.

A sexualidade deve continuar
sendo agradável e proveitosa para o
casal na fase madura, tanto para o
homem como para a mulher.

Ela pode se intensa ou moderada
conforme o casal desenvolve seja
qual for o nível e a modalidade de
sua expressão.

Contudo, a sexualidade é um tema
de amplitude, englobando
inúmeros fatores, manifestando-se
de maneira diferente em cada
indivíduo.
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 Sob essa perspectiva, o casal na
fase adulta pode experimentar um
potencial de satisfação no plano
sexual por não ter que se preocupar
com uma gravidez.

Devido a invenção da pílula
anticoncepcional, em 1960, o sexo,
na época, ainda era tratado apenas
como meio de reprodução. 

A pílula significou uma reviravolta
no conceito de sexualidade, pois o
casal podia passar a manter
relações sexuais apenas por prazer.

A demanda aumentou muito a
partir de 1965 na Alemanha. 

A partir da invenção da pílula os
laboratórios continuaram
pesquisando e criaram a mini e a
micro pílula (com dosagens
hormonais menores), 

A pílula do dia seguinte, o adesivo e
o implante com hormônios. sendo
que as condições são boas sob
todos os aspectos para ambos.

Tanto liberdade e gerando uma
grande mudança de
comportamento sexual, e liberdade
de ter relações com o objetivo de
ter ou dar prazer, mantendo uma
qualidade sexual. 

Após o contexto o sexo na fase
adulto, e teve um papel
fundamental na emancipação
feminina e na revolução sexual.

Revolucionou a saúde e o
comportamento. 
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 Muito mais eficiente para evitar a
gravidez, impactou a autonomia
das mulheres sobre o próprio corpo
e possibilitou a tomada de decisão.

Por parte delas e das famílias, a
respeito de querer ter filhos, poder
escolher o momento adequado.

O comportamento sexual de cada
indivíduo sobre influência do meio
em que vive, e espelha na vida
sexual dos pais por exemplo.

Caso a vida seja sexualmente ativa
e por que conviveu em uma família
que também tinha a vida sexual
ativa.

Vale lembrar, o indivíduo sofre
interferência diariamente, do meio
em que vive, o estresse do dia a dia.

Que acaba também interferindo
em sua sexualidade, deixando claro
e sobre a qualidade do ato sexual. 

A maturidade sexual vem aos 30
anos, porém acompanhada com os
preconceitos e a educação sexual
recebido. 

As mulheres tendem a ter uma
pressão social em relação a busca
do orgasmo, enquanto os homens
podem se sentir obrigados a
oferecer o orgasmo à parceira (o).

Com a liberdade sexual e a
maturidade vêm os problemas,
transtornos, as disfunções, as
inseguras com a qualidade sexual,
insegurança com o corpo.

E vários muitos outros problemas. 
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 Nesses momentos as disfunções
sexuais podem ficar mais evidentes.
Problemas comuns são ejaculação
precoce e disfunção erétil. 

Já as mulheres, com a educação
repressora e não envolvimento do
seu corpo, podem desenvolver o
vaginismo (dor na hora da relação
sexual

 – Causada muitas vezes pelo medo
e estresse excessivo) e a
dispareunia (dor intensa na relação
sexual e logo após o ato). 

Cistite (dor na penetração causada
por pouca higienização, ou pelo Ph
do esperma), casos que podem ser
tratados, sem detalhar os desvios
sexuais, existe vários profissionais
no mercado, a informação e a
chave de tudo. 

Com essa demanda o mercado
crescer cada dia, a área da
sexualidade requer profissionais
qualificados para tratar todos os
aspectos, temos: 

Sexólogos, trabalham somente
com a sexualidade, ginecologista e
urologistas profissionais para tratar
as patologias, terapeuta sexuais
trabalha como as terapias
adequadas, Especialista de Saúde
e Bem Estar do Casal que trata o
relacionamento e sexualidade em
conjunto, pois e necessário
abrangem as 2 áreas para obter o
tratamento adequado. 

Temos também outros setores
trabalham para melhorar a
sexualidade.
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 Para atender essa demanda e
necessário uma preparação, ter
credibilidade, estar atento as
mudanças de comportamento. 

Sexualidade na
velhice
Vida sexualmente ativa
na terceira idade?

Uma vida plena, ativa e
sexualmente ativa na terceira
idade. 

Sim, isso mesmo! Embora a
sexualidade na terceira idade ainda
esteja envolta em tabus e
preconceitos, é natural e saudável.

A sexualidade na terceira idade,
assim como nas demais faixas
etárias, não se refere somente ao
ato sexual, mas a troca de carícias,
afeto, companheirismo, carinho,
vaidade e o cuidado conseguem
mesmo e com o parceiro. 

A pessoa idosa necessita ter com
seu parceiro um grau ainda maior
de intimidade. 

O tema, portanto, deve ser tratado
com normalidade, para evitar
transtornos de vários aspectos,
inclusive aumentando
comportamentos de risco e a
exposição a infecções sexualmente
transmissíveis. 
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Por isso, é essencial entender as
mudanças no corpo e tomar os
devidos cuidados com a saúde
sexual nessa fase da vida.

Conforme a mudança do corpo, e
comportamento devida a idade
avança principalmente para o
homem idoso a disfunção erétil.

Se tornou grande inimigo (vilão)
para esse público, pois a vida sexual
perde a qualidade trazendo
transtorno para o casal.

Mais tudo muda como o
surgimento de uma pílula o
VIAGRA vamos conhecer a  história
de um dos medicamentos mais
famosos da indústria farmacêutica
teve início no começo da década
de 90.

Que revoluciona o sexualidade na
terceira idade quando o laboratório
americano Pfizer.

Surgem com as notícias sobre essa
milagrosa pílula azul se espalharam
rapidamente em meio a
comunidade médica e também
através da mídia. 

Na época foi difícil passar a
informação de que o VIAGRA era
um medicamento sério.

Comprovado e controlado, e não
apenas um afrodisíaco. 

Este inovador produto oferecia
esperança a mais de 100 milhões
de homens.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



Em todo o mundo, que sofriam de
disfunção erétil, uma condição que
pode ter um impacto devastador
na qualidade de vida de homens e
mulheres. VIAGRA se tornou um
marco no tratamento da disfunção
erétil. 

Rapidamente o produto se
transformou em um fenômeno
mercadológico, cultural, médico e
econômico. 

A ação do VIAGRA se dá pela
potencialização do mecanismo que
provoca o relaxamento da
musculatura lisa dos corpos
cavernosos do pênis.

Aumentando neles o influxo de
sangue e proporcionando assim
ereções firmes e prolongadas
devolvendo a qualidade sexual e
regatando o público.

Com o passar dos anos, as
mudanças no corpo podem intervir
no aspecto sexual, social e
psicológico da pessoa idosa.

Por isso, é preciso entender as
transformações que fazem parte do
processo de envelhecimento.

Como a diminuição natural na
resposta aos estímulos sexuais.

 Nos homens, reduz a produção de
espermatozoides e testosterona
após os 40 anos. Nas mulheres,
existe a redução de hormônios
durante a menopausa. 
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As modificações no corpo podem
intervir no aspecto sexual, social e
psicológico da pessoa idosa. Mas há
formas de amenizar essas
mudanças fisiológicas! 

Por exemplo, a pele geralmente
fica mais fina e mais seca. 

Então, o uso do lubrificante é muito
benéfico, principalmente para as
mulheres idosas que acabam tendo
ressecamento vaginal, o que pode
até machucar. 

Trazendo para o mercado a
necessidade de produtos específico
para esse público, como já foi
relatado o olhar profundo para a
necessidade de cada público temos
o respeito com todos e primordial,
garantir qualidade de vida.

Além disso, o preservativo feminino
ajuda na questão do
empoderamento da mulher idosa e
auxilia na diminuição do medo de
perder ereção, frequente nessa
idade, já que a camisinha feminina
pode ser colocada antes do ato
sexual.

Além disso, é importante
compreender que a sexualidade
não se resume ao ato sexual. Olhar
para a qualidade de vida do idoso.

Quando se fala de sexualidade,
precisamos entender que ela não
se restringe ao ato sexual em si,
mas também compreende o tom
de voz, beijo, toque, cheiro, entre
outras coisas.
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É plenamente possível que a
pessoa idosa, como qualquer outro
ser humano, vivencie a sexualidade
como uma importante dimensão
da sua vida. 

E importante manter hábitos
saudáveis e fazer exames para
saber como está a sua saúde.

Muitas vezes, o desempenho sexual
pode estar relacionado a algum
problema de saúde, como diabetes,
colesterol alto, fumo, álcool,
menopausa e uso de alguns
medicamentos. também alerta
sobre o uso de medicamentos que
prometem melhorar o
desempenho sexual. 

Todo medicamento só deve ser
usado sob orientação médica.

Cuidados com as
infecções sexualmente
transmissíveis

Na última década, as Infecções
Sexualmente Transmissíveis (ISTs)
têm afetado a saúde dos idosos,
principalmente pela ausência do
uso de preservativo.

O excesso de segurança e pelo
avanço da idade traz uma falsa
sensação não me contaminei não
vou mais contaminar, causando
contaminação em cadeia. 

De acordo com dados do Boletim
Epidemiológico HIV/Aids de 2018,
do Ministério da Saúde, o número
de casos de HIV entre pessoas
acima dos 60 anos aumentou 81% 
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Entre 2006 e 2017, sendo que as
taxas aumentaram tanto para
homens quanto para mulheres. 

Os cuidados de prevenção
necessários para a pessoa idosa são
os mesmos para todas as idades. 

A população idosa, assim como
toda a população sexualmente
ativa, precisa fazer uso do
preservativo. 

Muitas vezes as pessoas idosas não
utilizam o preservativo porque
existem preconceitos, falsa
segurança e crenças equivocadas.

Como o fato de acreditar que
previne somente gravidez ou que
tira completamente a
sensibilidade, por exemplo.

Por isso, é essencial que o
profissional de saúde e pacientes
possam falar livremente sobre o
assunto.

PESSOAS COM
DEFICIENCIA
Falar de sexualidade é fundamental
para a inclusão, porque o ser
humano é íntegro. 

A sexualidade faz parte de toda
pessoa. 

Afeto, amizade, namoro, vida sexual
e reprodutiva estão nas vidas de
qualquer pessoa.
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Todo mundo deseja expressar essas
formas de amor e de afeto
homossexuais, obesos, magros…
cada pessoa é única e diferente. 

A sexualidade estáenvolvida
diretamente em todas as fases
antes do nascimento, na infância,
na adolescência.

Na fase adulta, e na velhice, a
sexualidade fluir de forma natural e
se tratada adequadamente traz
qualidade de vida.

Mas não menos importante a
sexualidade esta ingerida nos
públicos específicos, os deficientes
em geral, independente da
modalidade, surdo, mudos, cego,
deficientes físicos, deficiente
intelectuais, autista, múltiplas
deficiências.

Mas ao tratar de sexualidade para
esses grupos e trabalhar com
muitos tabus, a maiorias que não
existe relações, não tem uma vida
sexual, são visto como sendo
assexuais.

E confundido e mal interpretado
pela sociedade, os que difundem a
ideia errada de que pessoas com
deficiência são incapazes de
manter relações conjugais ou de
sentir desejo sexual impedem esse
grupo de usufruir de seus direitos
sexuais e reprodutivos.

Que ainda são invisibilizados no
debate sobre inclusão.
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ESPECIALISTA DA 
SAÚDE E BEM-ESTAR DO
CASAL
É PRIMORDIAL ,  TANTO PARA TE
AJUDAR A DETECTAR POSSÍVEIS
PROBLEMAS QUE ESTÃO AFETANDO
SEU RELACIONAMENTO TANTO NA
RESOLUÇÃO DOS MESMOS.  

LEMBREM-SE,  CONSULTAR UM 



 A deficiência independe qual seja
não anula a sexualidade, os desejos,
a os deficientes tem suas limitações
apenas, mas infelizmente muitos
mitos são construídos e
disseminados.

Como já foi relatado são
considerados assexuadas ou
pervertidas, os deficientes tem suas
sensações, sentimentos, possuem
sensibilidade no corpo, tem desejos
e necessidades como qualquer
humano “normal”,.

Entre vários tabus que não são
poucos devido o preconceitos pode
-se relatar alguns questionamento
errôneos, os deficientes não
precisam receber orientação sobre
sexualidade.

Por que não transam, que são
pouco atraentes e incapazes de
manter um vínculo amoroso e
sexual, ninguém vai quere ter
relação sexual, não tão conta não
sabem o que e orgasmos.

Não há sensibilidade, têm
disfunções sexuais, não necessitam
de privacidade, merecem a
piedade das pessoas, são estéreis,
geram filhos com deficiências e/ou
não tem condição de cuidar.

Desfaz ideias equivocadas sobre a
sexualidade de pessoas com
deficiência e avalia o estado de
seus direitos sexuais e reprodutivos. 

Fala também sobre os pontos
fracos das políticas públicas no país
e propõe caminhos possíveis para
haver mais inclusão.
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 Quebrar esses tabus e quebrar
grandes preconceitos, e necessário
normalizar a sexualidade de todos
os âmbitos, pois a sexualidade em
si já e tratada com discriminação,
inseri ela de forma clara em todos
os aspectos e um suicídio para
grande parte da sociedade, que
tem problemas de aceitação ou
psicológicos. 

Entende a sexualidade como parte
da vida das pessoas com
deficiência. 

Diariamente se fala sobre a inclusão
dessa população nas escolas e no
trabalho, nos ambientes comuns,
mas onde está a inclusão sexual? 

Alguém está lutando por esses
direitos? 

É uma luta invisível. Poucas pessoas
falam sobre o assunto, incluindo
familiares, ou as próprias pessoas
com deficiência, que incorporam a
ideia de que não precisam ou não
podem falar sobre sexualidade.

A relação sexual e reprodutivo das
pessoas com deficiência é muito
mal estabelecido na prática. 

Os direitos sexuais e reprodutivos
fazem parte dos direitos humanos,
portanto, toda pessoa tem esses
direitos, inclusive as que têm
deficiência. 

Mas, quando nos referimos a elas,
vemos que ainda precisamos lutar
por esses direitos. 
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 Mas ele tem tudo a ver com o
conceito de deficiência.

Estabelecemos o que é deficiência
e diferença quando temos essa
normalidade. 

Se tivéssemos uma sociedade
inclusiva, talvez a deficiência não
existisse, não fosse razão de estudo
ou de comentários. 

Seria uma diferença como
qualquer outra.

O que temos hoje diante das
exigências impostas pelos padrões
normativos, quando se fala sobre
sexualidade das pessoas com
deficiência. 

É normal enxergar, andar, ouvir...

Existem padrões em relação a essas
funcionalidades, embora eles
tenham mais a ver com imposição
social do que com o fato de serem
“normais” ou não. 

Em resumo, o conceito de “normal”
é muito complexo.

Mas sendo clara em primeiro lugar,
a sexualidade é diferente de pessoa
para pessoa, seja uma pessoa com
deficiência ou não. 

Ninguém tem uma sexualidade
igual à outra. 

Além disso, as pessoas são
diferentes: não existe uma pessoa
com deficiência. São pessoas com
deficiências diversas.
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Existe a deficiência sensorial, a
física, a intelectual, assim como
existem mulheres, homens,
heterossexuais, todo mundo é
diferente.

Sabe- se que erotismo e o desejo
sexual são humanos, todo mundo
tem. 

O que muda é a forma como esse
desejo se expressa, essa expressão
pode mudar por fatores como a
cultura, a educação ou a condição
econômica.

Existe uma série de condições que
favorecem a expressão do desejo
sexual ou não.

Não tem a ver com a deficiência ou
não de determinada pessoa, mas
com o contexto em que ela vive.

De novo, a deficiência é um
fenômeno socialmente construído. 

Como podemos excluir esse direito
de outra pessoa, a despeito de
qualquer dificuldade que ela
tenha? 

Não dá pra tirar a inclusão sexual
do processo de inclusão. 

Essa é uma questão
importantíssima em termos de
direitos humanos. 

Por que, na sua avaliação, esse
tema tem tão pouca visibilidade?
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 A sociedade relata, discute sobre a
inclusão, mas infelizmente não e
colocada em pratica, em casos
hospitalares os profissionais de
saúde não têm formação para
atender às pessoas com deficiência,
as clínicas ginecológicas não têm
tradutores em libras para dialogar
com mulheres surdas, não há
rampas de acesso nos
estabelecimentos de saúde. 

Não há acessibilidade, de modo
geral.

É possível citar vários outros
problemas.

Se as pessoas com deficiência
querem ou não ter filhos, temos
condição de acolher essas
necessidades? 

Estamos preocupados com isso?

Não vemos as pessoas preocupadas
com a população com deficiência.
Os médicos são despreparados.
 
Quando uma mulher cadeirante
pensa em ter filhos, por exemplo,
muitos médicos não sabem se
pode, se não pode, se esse é um
parto de risco...

Vi pessoas com deficiência irem ao
médico para dizer que querem ter
filhos e serem desencorajadas, seja
medo ou preconceito. 

Há pouco profissionais que
trabalha na área de sexualidade
preparada para atender esse
público, sendo uma grande
demanda.
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É preciso haver educação para a
sexualidade de pessoas com
deficiência. 

Nesse ponto, as políticas públicas
falham são ineficazes. 

Existem instrumentos legais para a
inclusão de pessoas com
deficiência, mas, sem formação de
quem lida diretamente com esse
grupo, os direitos ficam só no papel. 

Além disso, muitas pessoas com
deficiência mal sabem que há leis
que as protegem. 

Em outros tempos, as leis tiravam
os direitos civis das pessoas com
deficiência, proibindo que se
casassem ou tivessem filhos, mas
hoje isso mudou.

A inclusão favoreceu muito a
visibilidade desse grupo e de seus
direitos. 

Se escondemos essas pessoas e as
deixamos privadas do convívio,
alimentamos preconceitos. 

Para superar esses problemas,
precisamos de informação e
preparo. 

Muito preparo, primeiro, das
próprias pessoas com deficiência e
de suas famílias, mas não só delas.

Essa é uma questão que envolve
todos nós.

Falar de sexualidade na sociedade
nunca foi fácil. 
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O termo é amplo muito e perpetuo,
porém, a resistência das pessoas
quanto ao tema prejudica a sua
assimilação causa consequências. 

A educação é fundamental não
somente para a quebra do tabu,
mas para proteger a saúde das
pessoas, pois, assim conseguirão
compreender plenamente os riscos
e benefícios envolvidos. 

A sexualidade e parte integrante e
fundamental da vida dos
indivíduos, de forma que ela
contribui com a identidade pessoal
e para o equilíbrio físico e
psicológico. 

Na sexualidade está inserido, sexo,
identidades e papéis de gênero,
orientação sexual, erotismo, prazer,
intimidade e reprodução.

A sexualidade é experimentada e
expressa em pensamentos,
fantasias, desejos, crenças, atitudes,
valores, comportamentos, práticas,
papéis e relacionamentos. 

Embora a sexualidade possa incluir
todas essas dimensões, nem todas
elas são sempre experimentadas ou
expressas.  
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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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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.

https://www.especialista.site/espaconovodia


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

PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.

https://www.especialista.site/espaconovodia
https://www.especialista.site/espaconovodia

