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É normal ter uma diminuição do desejo
sexual após o parto. Essa sensação pode
durar meses. Em um estudo com
mulheres no pós-parto, 20% tiveram
pouco ou nenhum desejo por sexo três
meses após o parto, e outros 21%
perderam completamente o desejo ou
aversão à atividade sexual.
 
Depois de ter um bebê, a maioria das
mulheres experimenta uma diminuição
no desejo sexual por vários motivos.

E saiba que isso é absolutamente normal.

Quando se inicia a maternidade e a
convivência com o bebê, diversas
mudanças ocorrem nos níveis hormonais,
novas emoções e sentimentos, novas
demandas e responsabilidades.

Isso pode influenciar o quanto as
mulheres tem vontade de fazer sexo, a
frequência com o que o fazem e o
quanto se sentem preparadas para o
sexo. 

Um bebê muda
tudo - incluindo,
muitas vezes, seu
interesse por sexo. 

E - B O O K Consequentemente, há mudanças no
relacionamento do casal. Afinal, a
proximidade da mulher com o bebê e o
afastamento do marido são naturais. 



Podemos observar que em muitos casos
há uma distribuição desigual das tarefas,
onde, há uma falsa noção de
“responsabilidade” criada pela sociedade
na qual vivemos. 

Onde, muitas vezes acredita-se que muitas
coisas devem ser “papel da mãe”,
responsabilizando-a pela maior parte das
tarefas (desde a criação do filho até os
serviços domésticos). 

Com o nascimento do bebê, muitas vezes
ele demanda quase que 100% de sua mãe,
em atividades como amamentação, colo,
cuidado, o que acaba tirando não só o
sono, mas também o tempo da mulher. 

Com essa falta de tempo para si, para fazer
o que ela quer ou deseja, a mulher
também acaba não possuindo mais tempo
para se dedicar ao relacionamento. 

Com a falta do tempo do casal,
consequentemente temos uma diminuição
da frequência sexual - o que é agravada
com a falta de sono e o cansaço.  

Mas, existem alguns
fatores que podem
influenciar negativamente
para a falta ou diminuição
da libido da mulher após
o parto. 



Afinal, precisamos de dopamina e
testosterona para manter a chama acesa, e
quando você está cansada, tem um
aumento do hormônio do estresse, o
cortisol, e isso automaticamente diminui a
frequência sexual do casal.

Consequentemente, diminui a produção de
dopamina e testosterona. 

Se a mulher passa o dia inteiro em casa,
cuidando da criança sozinha – seja por
licença maternidade ou porque parou de
trabalhar fora para se dedicar integralmente
a ela, a mãe fica mergulhada no universo
infantil. 

O pai tem a oportunidade de arejar a
cabeça, recuperar a rotina e identidade dele,
enquanto a mãe fica mergulhada no
universo infantil: desenhos, musiquinhas,
fraldas, mamadas, peito doendo. 

Lembrando que para
que a mulher sinta
desejo, é necessário ter
contato com o mundo
da sexualidade. 

Por isso a importância da mulher
não deixar 100% da sua rotina ficar
mergulhada no universo infantil. 

Outro fator contribuinte para a falta de
oportunidade de ter um momento íntimo
muitas vezes é a cama ou quarto
compartilhado, que compromete a
intimidade e a individualidade do casal. 

Mas, lembre-se que o diálogo é a chave,
afinal, comunicação é essencial em um
relacionamento feliz. 

E claro, que muitas vezes, o bebê não é
responsável pelo desgaste da relação dos
pais, que se intensifica, mas pode exacerbar
problemas que já existiam e não foram
resolvidos antes da chegada do pequeno.



Você provavelmente está exausta e o sexo
não se torna uma prioidade para você. 

Com as mudanças no seu corpo, isso também
deixa as mulheres um pouco preocupadas: a
busca pelo retorno ao corpo antes da
maternidade, a possibilidade de engravidar
novamente… etc. 

Mas, por trás desses motivos (perfeitamente
legítimos), você pode não estar interessada
em sexo agora, pois há uma corrente de
hormônios em fúria no seu corpo e a
diminuição deles tem um impacto ainda mais
poderoso no seu impulso sexual. 

Quando você está grávida, os níveis de seus
hormônios reprodutivos são, em alguns casos
1000 vezes mais altos do que quando você
não está grávida. 

E após o parto, todos eles desabam... 
O baixo nível de estrogênio no seu corpo
resultante pode causar uma diminuição da
lubrificação na vagina - especialmente se
você estiver amamentando - o que resulta na
perda do desejo sexual.

Há uma grande
diferença entre estar
cansada para fazer sexo
e estar fisiologicamente
“preparada” para
querer, e isto tem total
influência dos seus
hormônios. 



É como se seu corpo garantisse que você
“não queira” engravidar novamente
enquanto está no período de cuidado com
seu filho.

E assim investindo sua energia para manter
seu novo bebê vivo antes de começar a
“trabalhar” no próximo filho.

Vários outros hormônios estão
trabalhando no pós-parto para garantir sua
sobrevivência também. 

A ocitocina é o famoso hormônio do amor,
que você libera quando abraça, faz sexo e
amamenta. 

Antes do nascimento, tocar seu parceiro
desencadeava a liberação de ocitocina, que
ajuda você a se sentir bem e a se
relacionar.

Mas, depois de dar à luz, com todo o
aconchego e alimentação, você acaba
recebendo esse estímulo que libera
ocitocina do seu filho.

Acredita-se que essa transferência de
energia emocional diminui o desejo sexual.

Aumentando a capacidade de resposta aos
estímulos infantis em mulheres no pós-
parto.

Ativando as regiões do cérebro associadas
à recompensa. 

Seja na amamentação ou na mamadeira, o
contato pele a pele entre você e o bebê
aumenta a liberação de ocitocina.

Fazendo com que você e o bebê se unam,
garantindo que você cuidará deles e eles
sobreviverão.



Qualquer que seja a prática sexual, ela
segue uma sequência previsível de
alterações fisiológicas que faz parte da
resposta sexual humana. 

A satisfação sexual está relacionada ao
modo como cada indivíduo passa pelas
fases da Resposta Sexual. 

A Resposta Sexual diz respeito a uma série
de alterações fisiológicas que ocorrem
desde o momento em que o indivíduo se
prepara para o sexo até sua efetivação. 

Apesar de homens e mulheres passarem
pelas mesmas fases, a intensidade e a
duração de cada uma delas ocorre de
maneira distinta para ambos. 

O hormônio prolactina também
desempenha um papel importante no
comportamento materno. 

A prolactina é o mesmo hormônio
ansiolítico que é liberado quando você faz
sexo. 

Ele aumenta sete vezes durante a gravidez
e permanece alto se você amamentar,
ajudando a diminuir os níveis de estrogênio
e a manter o período menstrual sob
controle. 

A prolactina faz seus seios crescerem
durante a gravidez e os prepara para a
produção de leite que normalmente
começa quando seus níveis de
progesterona caem após o nascimento e
seu recém-nascido os estimula
amamentando.

Esse hormônio ajuda você a relaxar
enquanto está amamentando, ao mesmo
tempo que diminui sua libido - a evolução
garante que você permaneça focado no
investimento biológico que acabou de
fazer em seu bebê. 

Uma vez que você tenha recebido
autorização médica para fazer sexo após o
nascimento, não há regras sobre quando
começar a fazer sexo.

Primeiro entenda
que homens e
mulheres reagem
de forma diferente
nas fases do sexo. 



Desejo: vontade de ter relação sexual; 

Excitação: no homem, ocorre a
ereção; na mulher, ocorre a
lubrificação;

Orgasmo: intenso prazer,
acompanhado de contrações
involuntárias dos músculos pélvicos;

Resolução: o corpo se recupera de
todas as alterações ocorridas
anteriormente.

O desejo sexual é constituído por três
componentes: impulso sexual,
motivação sexual e vontade sexual. 

O desejo tem aspectos emocionais e
psicológicos que determinam os
instintos e os anseios que uma pessoa
tem de realizar sexualmente. 

Lembre-se:
Quanto menos
contato com
sexualidade
menos desejo
sexual você
terá. 

No entanto, quando for a hora certa
para você e seu desejo sexual tiver
retornado, você ainda pode ter
algumas preocupações sobre como
fazer as coisas andarem. 

Então,  aqui estão algumas dicas para
ajudá-la a reiniciar sua vida sexual
após a maternidade:

Aumentar os hormônios do bem-estar
para liberar neurotransmissores,
formar mais, sintetizar, e assim ajudar
na manutenção desse tão ansiado
equilíbrio na vida. 

As fases são: Pode demorar um
pouco até você
sentir que deseja
fazer sexo
novamente, e não
há problema em
esperar.



A intimidade, a troca de carícias, o
próprio ato sexual faz com que nos
sintamos bem, amados e quistos!

Durante e após o sexo, a endorfina é
liberada, melhorando quase que
instantaneamente o nosso humor,
diminuindo as tensões do dia a dia e
consequentemente reduzindo os
efeitos do estresse no nosso corpo.

Aposte em: sorrir, dar e receber
carinhos, ingerir alimentos que te
deixam alegre e que tenham uma
memória afetiva, como comida da vó
por exemplo, ter relações sexuais,
receber uma massagem, etc.

Nas mulheres a oxitocina pode
melhorar o libido feminino, também
aumenta a lubrificação e o tônus
vaginal. 

Intensifica a experiência do orgasmo e
a memória de experiências
prazerosas. 

As mulheres chegam mais rápido ao
orgasmo quando se utiliza a oxitocina
e são mais propensas a experimentar
múltiplos orgasmos.

 A oxitocina é por vezes utilizada
durante o momento do parto, pois
aumenta as contrações uterinas.

Também estimulam o aleitamento
materno através da contração das
glândulas mamárias produtoras de
leite.

Aposte em: dar e receber presentes,
construa relações de confiança, um
abraço verdadeiro, sexo, estabeleça
laços amorosos, etc.

Endorfina: Ocitocina:



A dopamina é um neurotransmissor
importante no cérebro em muitas
funções, incluindo recompensa,
motivação, memória, atenção e até
regulação dos movimentos. 

Quando a dopamina é liberada em
grandes quantidades, cria sentimentos
de prazer e recompensa, o que motiva
a repetição de um comportamento
específico.

Aposte em: alimentos como:
amêndoa; maçã; abacate; banana;
carne; peixe; produtos laticínios,
exercícios físicos, exposição à luz
solar, ouvir música, meditar, etc.

A serotonina é um hormônio que atua
regulando o humor, sono, apetite,
ritmo cardíaco, temperatura corporal,
sensibilidade e funções intelectuais.

E por isso, quando este hormônio se
encontra numa baixa concentração,
pode causar mau humor, dificuldade
para dormir, ansiedade ou mesmo
depressão.

Aposte em: atividades físicas,
recordar momentos felizes,
alimentação adequada, e consumo de
vitamina B, especialmente a B6 e a
B12, são aliadas na produção de
serotonina.

Dopamina: Serotonina:



Esses gatilhos quando ativados
ajudam a estimular a sexualidade
feminina e masculina. 

Você sabia que 85% das pessoas não
sabem o que as excita ou lhes dá
prazer?

 Isso acontece por falta de
comunicação, “pré-conceitos”,
crenças, tabus, e falta de
autoconhecimento. 

Nossa sexualidade é controlada por
um desejo (que começa na nossa
mente). 

Para entrar em estado de tesão basta
sentir um estímulo que se associe a
uma situação prazerosa guardada na
memória. 

Nosso cérebro derrama uma overdose
de substâncias euforizantes no
organismo quando estamos
interessados por alguém. 

Outro fator
importante para
auxiliar no
aumento da libido
e do apetite sexual
estão ligados aos
gatilhos do bem-
estar da
sexualidade. 

Toda essa agitação depende de
fatores psicológicos, que variam de
um indivíduo para outro. 

Em comum, porém, todos temos uma
bomba de libido prontinha para
explodir. 

Então, como ativá-la?

Trabalhando os 5 sentidos: Olfato,
Paladar, Audição, Tato e Visão. 

Antes de lhe explicar
cada um deles,
queremos lhe fazer
duas perguntas: 

O que te excita?

O que faz você se sentir atraído por
seu parceiro ou ter vontade de fazer
sexo?

Após a maternidade, pode acontecer
de não ter nenhum contato com sua
sexualidade ao longo do dia, semana
ou mês. 

Ou seja, isso pode influenciar
diretamente no seu desejo, resultando
baixo desejo sexual e pouca ou
nenhuma vontade fazer sexo. 



Visão:

Ver filmes, ler contos eróticos, enviar
e receber mensagens sensuais, na sua
autoestima, cuidando da sua
aparência, etc.

Para ativar o seus gatilhos do
bem-estar da sexualidade você
pode apostar em:

E como tudo o mais que pode ser
desafiador sobre a gravidez e o pós-
parto, isso vai passar. 

Mas, por enquanto, é apenas a
evolução garantindo seu sucesso
reprodutivo. 

Protegendo o enorme investimento
físico e emocional que você já fez e
garantindo a sobrevivência de você e
de seu bebê.

Para que você possa transmitir seus
genes para as gerações futuras.

Coisas muito poderosas.

Ou seja, não se culpe por isso. 

Se você não deseja fazer sexo, não se
force a fazer sem vontade. 

Audição:

Ligações, elogios, falar mais o que
você gosta no sexo ou na hora do ato
sexual, audiobooks, etc.

Olfato:
Feromônio (através de velas,
aromatizantes, óleos perfumados)
criando um clima mais sensual, o
próprio cheiro do seu parceiro,
memória olfativa (perfumes e cheiros
que trazem lembranças boas).

Tato:

Um beijo, um abraço, um carinho,
massagem relaxante, etc.

Através do toque ao longo do dia, e
não apenas na hora do sexo. 

Paladar:

E claro, lembre-se que o local da
refeição também faz total diferença.  

O consumo de alimentos que resgata
m momentos importantes e felizes.

Lembre-se: você não
está sozinha se não
tem desejo de sexo
após o parto. 



Vocês podem voltar e simplesmente
certificar-se de que estão seguindo
esses quatro pontos e por qualquer
motivo podem "preparar o terreno"
para que tenham alguns momentos
realmente íntimos.

E tem muito a ver com o que
acontece fora do quarto também
como o que se passa no quarto.

Existem quatro pontos de conexão
para fortalecer a intimidade no seu
relacionamento. 

E são super fáceis, na verdade,
costumamos compartilhar isso e as
pessoas olham para nós quando
terminamos e dizem:

 "Isso parece muito simples, eu
realmente não acho que isso poderia
transformar nosso relacionamento."

Isso ajuda quando vocês sentem que
não estão se conectando.

Ou sentindo que não tem apenas um
bom tempo de intimidade.

Crie mais momentos íntimos com seu
parceiro, abraçando, beijando, ficando
junto de conchinha...

Ou apenas ficando juntos, cria mais
possibilidade de ficar excitada.

Certifique-se de ter um tempo só para
você além dos momentos de você
passar com seu filho. 

E não menos importante, também se
proponha a ter um tempo só para o
casal, sem seu filho, fortalecendo
assim a intimidade do casal.

Crie mais conexão

E claro,
comunique-se! 

Saber expor o que você sente e ouvir
seu parceiro são peças chave para um
relacionamento feliz. 

Ter um diálogo franco e sincero com
seu parceiro é fundamental para o
relacionamento de vocês. 

A intimidade é um
verdadeiro
edifício em seu
relacionamento. 



E então apenas o fato de você dar a
eles um sorriso e dizer bom dia ajuda
muito e define um tom positivo para
se conectar com quem você ama
versus pular da cama correndo para
iniciar o dia em um ritmo acelerado. 

Então, aí está a importancia de que
como vocês se envolvem pela manhã
define o tom do dia de vocês. 

E por isso a importância deste
primeiro ponto de conexão.

É porque o modo como você vê seu
parceiro de manhã e como você dois
podem se conectar de maneiras que
ninguém mais pode.

É como você acorda de manhã.

E esse é exatamente o propósito
deste ponto de conexão que iremos
abordar.

Para que vocês se conectem logo de
manhã.

Mas, como você faz isso depende de
como vocês são. 

Um de vocês pode não ser uma
pessoa matinal e talvez de manhã
você queira um tempo só para você, e
seu parceiro pode respeitar isso. 

Pode ser que você não queira que seu
parceiro não fale com você até que
que você tenha tomado seu café ou
até tomar seu banho.

Pode ser que seu parceiro acorde de
manhã e decida: "Eu vou me levantar,
vou fazer café ou chá e vou colocá-lo
no criado-mudo ao lado da cama e dar
um beijinho na bochecha do meu
parceiro." 

E o aroma do café demonstra uma
forma de carinho e amor pelo outro,
como um eu te amo silencioso.

 

O primeiro ponto
de conexão:



Assim você cria uma sensação de
segurança e evita que você se
desconecte ao longo do dia.

Tenha o hábito de ter um pouco de
conversa.

Pergunte o que vai fazer pelo resto do
o dia, pense em lembretes, esse tipo
de coisa. 

Mas também se houver um atrito,
este é o momento em que você pode
ter uma chance de resolver isso antes
de ir para o trabalho.

Ou descobrir uma maneira de, pelo
menos resolver.

E diga que "você sabe que não pode
resolver isso agora, mas vamos falar
sobre isso esta noite quando eu
voltar".

Então conectando ponto número dois
é como você parte para o dia.

Este é muito importante também!

Esteja você em uma extremidade da
casa e o outro em outra, e você sai de
casa gritando:

 "Estou indo, vejo você mais tarde." 

Ou se vocês vierem juntos e
perguntarem como vai ser o seu dia,
tem algo que eu possa fazer por você
e sobre jantar, etc... 

Será totalmente diferente!

Pois como você parte para o dia
define o tom de como você pensa no
seu relacionamento o dia todo.

Então se você tem o costume de sair
de casa sem falar com seu parceiro,
você precisa mudar essa situação. 

Você sabe que às vezes você está
com pressa, mas, tente se conectar
com seu parceiro pelo menos 5
minutos antes de você sair de casa. 

O segundo ponto
de conexão:



Então o terceiro ponto de conexão é
como você se reconecta quando
estavam separados o dia todo.

Muitas vezes você pode ter chegado
em casa primeiro e seu parceiro entra
pela porta e você nem mesmo
reconhece que ele chegou.

Então como você reconecta depois de
passar o dia separado dá o tom por
como vocês se engajam pela noite
antes de dizer boa noite.

É realmente uma grande lição de que
não devemos considerar garantida
que qualquer um de vocês vai voltar
pela porta e que você deve estar
animado para se ver e isso se torna
um desafio. 

Especialmente com a chegada dos
filhos.

Porque quando você passa por aquela
porta frequentemente as crianças
querem sua atenção em primeiro lugar
e muitas vezes vemos casais que
começam se tornando muito
centrados nas crianças, e eles se
esquecem do relacionamento. 

O terceiro ponto
de conexão:

Então, lembre-se de também falar
com seu parceiro, além dos seus
filhos.

Então é essa chance de apenas
reconectar.

E ter a oportunidade de ficar ansioso
de ver seu parceiro após um dia de
trabalho. 

E  lembrar o quão bom é saber que
seu parceiro o espera voltar para casa. 



Então o último ponto de conexão é
como você diz boa noite.

E você conhece alguns casais, eles
simplesmente não vão para a cama ao
mesmo tempo.

Talvez eles não precisem da mesma
quantidade de sono. 

Mas, como vocês ficam juntos mesmo
que não vão para a cama ao mesmo
tempo e como vocês se reúnem e
dizem boa noite faz total diferença.

Alguns casais optam por fazer o
download sobre o dia deles.

Alguns casais querem aconchegar-se
e fazem amor.

É tudo uma questão de definir o tom
para como você descansa.

Então o que você faz antes de dormir
realmente faz diferença para um sono
reparador e tranquilo.

Ou pode gerar inquietação a noite
toda pensando sobre seu
relacionamento e sua vida.

O quarto ponto de
conexão:

Você ficará surpresa com o nível de
segurança da intimidade que isso traz
para o seu relacionamento.

Antes de dormir tirem um tempo só
para vocês. 

Seja para conversar, alinhar algo, ter
um momento mais íntimo...

Você tem que descobrir o que
funciona exatamente para você.

Mas, seja intencional sobre isso.



E além disso, há também outras coisas
que você pode fazer paraconstruir
intimidade em seu relacionamento
como a importância de brincar juntos.

Porque quando vocês fazem coisas
juntos que você gosta, isso cria risos e
um vai e vem continuando juntos
criando associações cerebrais e
pensamentos divertidos e positivos
em estar com seu parceiro.

E é fácil criar algo para se divertirem
juntos. 

Mas, à medida que as carreiras
avançam, e  quando as crianças
entram em cena, então muitas vezes
esse tipo de coisa como uma noite de
encontro fica em segundo plano para
as coisas do dia a dia que vocês
consideram urgentes.

Mas parte dessa jornada é  acabar
encontrando algumas coisas
divertidas.

O que importa é encontrar quais são
as coisas que vocês gostam de fazer
juntos. 

E podem ser pequenas coisas pela
casa, como luta de travesseiros ou
caminhada.

Se divirtam mais
juntos...

é valioso para o seu
relacionamento.

Mas de qualquer forma
encontrar coisas que os
divirtam e que podem
compartilhar e criar
experiências memoráveis, 



Os casais muitas vezes não tem
conversas sobre quem fará o quê
quando se trata de tarefas domésticas
e da criação dos filhos.

E acham que estão apenas
contribuíndo, mas acaba que
provavelmente um acaba fazendo
mais que o outro.

Então quando estão preparando o
palco para a paixão um fala: 

"Eu estou acabada, estou exausta,
estou cansada, acabei de limpar a casa
inteira e cuidar do nosso filho."

E o outro não sente isso.

Isso leva a importância de uma
conversa sobre quais são algumas
coisas que talvez seu parceiro
pudesse fazer por você para que no
final do dia ambos não estejam
exaustos.

Afinal são fundamentais a paixão e a
intimidade e fazer amor. 

Então converse e decida o que cada
um gosta de fazer, e o que vocês
podem fazer juntos.

O sexo começa
na cozinha!

Algo simples como isso pode levar
vocês a uma conversa onde você
realmente começa a ouvir um ao
outro e faz algum progresso no
apenas saber como preparar o terreno
para a paixão.

Essas coisas são ótimas preliminares. 

E deixa vocês mais felizes. 

Quando falamos sobre intimidade às
vezes dizemos isso significa dizer que
seu parceiro se importa o suficiente
com você para realmente aliviar a
carga de trabalho e da criação dos
filhos.

Ou seja, compartilhar a carga de
trabalho ou apenas fazer algumas
coisas que ele sabe que significariam
algo para você.

Afinal, sabemos o quanto a dedicação
ao filhos e a carga doméstica pode
influenciar na libido da mulher, bem
como na disposição do casal.

Então descobrir como você prepara o
terreno para a paixão e se a divisão de
tarefas domésticas e a criação dos
filhos pode impactar na sua libido
pode fazer total diferença.

Para vocês construirem intimidade é
essencial ter conversas como essa.



O que afeta a intimidade do casal, o
tempo que o casal fica sozinho seja 

De um lado temos as delícias da cama
ou do quarto compartilhado...

Como ter mais conforto para os pais
quando acordam de madrugada para
as trocas do bebê e a amamentação
ou mamadeira, etc.

Assim como, para os recém pais a
certeza de que está tudo bem com o
bebê, visto que muitos pais tem o
costume de acordarem para verificar
se o bebê "está respirando" (risos)...

Mas, tudo isso nos leva à prós e
contras, que são diversos.

E claro, essa decisão cabe ao casal
conversar o que é mais conveniente
para ambos e o que condiz com a
realidade de cada família.

Porém, quando o casal compartilha
com o seu filho seja a cama ou o
mesmo quarto, acaba tirando o
espaço do casal.

para conversar, trocar beijos e
carícias.

Isso acaba tirando do casal a
oportunidade de  ter um "espaço
sagrado" só para eles.

Que se torna o cenário perfeito para a
paixão.

Já com os filhos no mesmo cômodo os
pais perdem a oportunidade de ter um
tempo só para eles. 

E acabam não possuindo a
oportunidade de expressar seu amor
um pelo outro de forma mais
apaixonada e envolvente.

Por isso, é importante que o casal
converse sobre essa situação o
quanto antes, para que ela não
impacte negativamente na vida do
casal.

Lembrando que é muito importante
que o casal tenha sua intimidade e
individualidade preservadas.

Bem como a criança também possua
seu espaço e tenha a oportunidade de
aprender sobre seus limites e criar sua
própria individualidade.  

As dores e
delícias da
cama ou do
quarto
compartilhado



Portanto, se você se encontrar em
uma rotina fazendo a mesma coisa
sempre da mesma maneira busque
apimentá-la.

Faça algumas coisas de forma
diferente e seja intencional sobre não
deixar seu relacionamento ao acaso.

Porque como seres humanos, nós
queremos que toda a rotina consista 
 em um ritual que seguimos quase
insconscientemente.

Mas, também ficamos maravilhados
quando acontece algo que é diferente
e é divertido,é picante e constrói algo
bom para o seu relacionamento.

Sabemos que muitas vezes podemos
não ser tão criativos.

Ou talvez estamos sempre dizendo
que não temos tempo para o
relacionamento, porque outras coisas
se tornaram prioridade após a
chegada dos filhos...

Mas, queremos te dizer: encontre
tempo para ter tempo para seu
relacionamento!

Assim como, encontre maneiras de
superar sua falta de criatividade.

Afinal, tendemos a ter nenhum
problema fazendo isso quando
estamos namorando, certo?

Mas é como se nos casássemos e 
 puft!

Onde eles se foram? Eu não sei como
isso aconteceu!

Mas você sabe, pequenas coisas
podem fazer diferença no seu dia e
como vocês criam uma conexão como
casal.

Ou seja, você sabe que há muitas
coisas diferentes que você pode fazer
sobre isso.

Não é super complicado!

Faça coisas espontâneas que tratão
uma pitada a mais de romante no seu
relacionamento.

A variedade é o
tempero da vida!



Então não fique apenas esperando
que o desejo surja como num passe
de mágicas.

Muitas vezes você vai ter que
trabalhar nisso, seja criando um
ambiente para isso...

Seja usando os gatilhos que lhe geram
mais prazer...

Seja fazendo pequenas coisas que
podem aumentar seus hormônios do
bem-estar...

Seja possuindo um tempo só para
você, fazendo algo que você gosta...

Ou um tempo só para o casal.

Assim como deixar a carga da
maternidade e das tarefas domésticas
mais leves para que você se sinta mais
disposta.

Enfim, trouxemos várias soluções que
podem lhe auxiliar nesta jornada de
redescobrir sua sexualidade após a
maternidade.

De qualquer forma, não espere muito
tempo para pensar sobre como vocês
vão preparar o palco para a paixão.

Ou como vão criar um "mundo
profundamente privado" para vocês
mesmos que é apenas do casal para
compartilhar momentos de intimidade
e paixão.

Coloque em prática as soluções e
conteúdos que abordamos
anteriormente e adicione à sua rotina
os quatro pontos de conexão para seu
relacionamento.

Incentivamos também você a ter uma
conversa sobre o significado da
intimidade em seu relacionamento e
como você será intencional sobre a
construção dela.

 Não fique
apenas
esperando....



As questões sobre sexo (muito pouco,
muito ou falta qualidade) estão
dominando e parecendo definir seu
relacionamento?

Como resultado, você ou seu parceiro
têm fortes reações emocionais?

Entre elas distanciamento, 
 ressentimento ou sentimento de
fracasso? 

Se a resposta a qualquer uma dessas
perguntas for sim, você pode se
beneficiar com uma consulta com um
Especialista.

Mas primeiro determine se alguma
das causas é física. 

Consulte o seu médico, ginecologista
para discutir os fatores potenciais.

Incluindo envelhecimento e escolhas
de estilo de vida pouco saudáveis, que
podem influenciar a função sexual ou
o interesse pelo sexo.

Quando considerar
procurar um
Especialista da
Saúde e Bem-estar
do Casal? 



Outras condições médicas podem
contribuir para sua falta de desejo. 

E é importante não confundir falta de
desejo sexual com depressão pós-
parto.

Portanto, esteja alerta para os sinais e
sintomas.

Entre eles alterações de humor
graves, perda de apetite, fadiga
avassaladora e falta de interesse ou
alegria pelas coisas que são
importantes para você.

Se você acha que pode ter depressão
pós-parto, entre em contato com seu
médico para tratamento e
recuperação imediatos.

Nota dos
autores:
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