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COMO FICA O
CASAMENTO DEPOIS
DO NAMORO?
A vida nós reserva desafios. Aliás, a
vida é uma sequência de desafios: é
a prova mensal, o primeiro
emprego, e a escolha do parceiro
(a) e várias outras coisas. 

Com a decisão de se unir ao
casamento tanto para o homem
quanto para a mulher, a mudança
sempre vai gerar desconforto,
adaptação à nova realidade, à nova
vida. Exige muito esforço de ambas
as partes.

Depois de casada, as tarefas
duplicam: são roupas para os dois,
comida para dois, e tudo precisa ser

Compartilhado. E vem o filho, aí
muda os papeis, a mulher vira mãe,
homem vira pai. Entra cena o
terceiro personagem nesse
casamento. 

Tudo aumenta, roupas, trabalhos
de casa, noites sem dormir,
preocupações, responsabilidade
que assustam o casal.

E nessas horas é que infalivelmente
vêm à tona as diferenças culturais,
quando o casal não tem solidez.

Comunicação, confiança no
relacionamento, vem a primeira
crise. Aí vem a pergunta.

Para que serve o Namoro? 

Pois bem o namoro, serve para
curtir, sair com amigos, muito sexo
incansável, não tem hora, não tem
local, não tem dor, não tem mimis,
tudo vale.

Mas esquecem de conversar com
quem gosta, o que o parceiro
admira, falar sobre família, falar
sobre hábitos. 

O namoro é sim uma preparação
para o casamento, mas poucos
utilizam esse processo para se
fortalecer quando tomar a decisão
de casar e não ter surpresas depois. 

O namoro sim é um momento
onde ambos se descobrem, se
permitem, aceitar ou não o que o
outro oferece.
Mas sempre existe aquela famosa
frase “ Quando casar eu mudo ele
(a)”. 

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal
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Companheirismo, respeito, não
opte por passar as noites em
quartos separados. 

Assistir em Tvs individual. Dormir
um antes outro depois. 

Procure ficar mais juntos, fazer as
refeições juntos, dormir juntos,
assistir um filme juntos, use muito o
abraço, o beijo, o toque isso ajuda
no relacionamento. 

Conversar das coisas boas e
também sobre as decisões que
precisam ser tomadas. Lembre-se o
relacionamento vai ter sim
situações que ambos não
concordam, porém vale muito
saber que precisam entrar em
acordo. 

Não tenha medo de conversar
sobre tudo com o seu parceiro (a),
afinal é essa pessoa que você
escolheu para passar o resto dos
dias juntos. 

Não é no casamento que se
muda, e sim no processo de
namoro. 

E falar antes o que não
concorda, e ir para o casamento
confiante e seguro que está
com a pessoa certa.

O namoro dever ser todos os
dias, a conquista, a forma de
como eu converso com o meu
parceiro (a), a linguagem do
meu corpo, a importância que
dou ao meu parceiro (a). 

Elogiar, admirar o parceiro (a)
fazer algo que o mesmo gosta.
Tudo isso não é só no namoro,
mas sim no nosso dia a dia.

Procure lembrar que você é
mulher antes de ser mãe, que
você é homem antes de ser pai. 

Qual é o seu papel dentro da
casa. O que você faz de
diferente para que seu
casamento não cai na rotina.

Converse muito com seu
parceiro, nunca com o
pensamento crítico, mas com
leveza nas palavras, e quando o
outro estiver falando aceite e
veja o que está disponível para
você ou não. 

Converse sobre as tarefas da
casa, a tarefas com o filho, afinal
a casa e o filho são dos dois. 
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RELACIONAMENTO
À DISTÂNCIA

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

RENATA GAION

COMO O CONHECIMENTO DAS
LINGUAGENS DO AMOR PODE
AJUDAR A SUPERAR A DISTÂNCIA
E FAZER DAR CERTO.

Estar em um relacionamento à
distância é um grande desafio nos
diversos aspectos como a distância
geográfica, a saudade, a opinião
alheia e a falta do toque físico e do
convívio diário. 

Um relacionamento entre casais
que moram distantes exige muita
maturidade, autonomia,
autoconhecimento, autoconfiança,
paciência, compreensão,
compromisso, intimidade.

confiança no parceiro, e
principalmente boa comunicação. 

Eu sempre costumo dizer que não
basta ter amor, não é o amor que
sustenta um relacionamento, é a
forma de se relacionar que sustenta
o amor. 

Cada pessoa demonstra amor e se
sente amado de uma forma única.

A partir do momento em que
passamos a conviver com alguém, e
observamos sua forma de agir e se
expressar, temos a possibilidade de
estabelecer uma comunicação
muito mais eficiente e assertiva,
que pode gerar resultados
altamente positivos para ambas as
partes.

Foi pensando nisso que, Gary
Chapman, autor do livro “As Cinco
Linguagens do Amor”, identificou as
principais formas que utilizamos
para nos expressar, quando o
assunto é relação interpessoal.

Everton Moreira, Especialista da
Saúde e Bem-Estar do Casal cita 7
linguagens do amor em suas obras.
 
Se o casal que vive distante, mas a
comunicação deles é boa, se eles
conhecem a linguagem que o
parceiro se comunica através do
amor.

A distância poderá ser amenizada,
mesmo que virtualmente, se farão
presentes na vida do outro, com a
mesma qualidade, ou até com mais
conexão, que os casais que vivem
sob o mesmo teto.
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Em seu livro, Gary faz uma
advertência importante que nos
ajuda a compreender essa ideia
de que precisamos nos sentir
amados:

“Estou convencido de que
manter o tanque de amor
emocional abastecido é tão
importante para o casamento
quanto manter o nível correto
de óleo num automóvel. 

Seguir a jornada pelo
casamento com um “tanque do
amor” vazio pode lhe custar
muito mais caro que guiar seu
carro sem óleo.”

(As 5 linguagens do amor – Gary
Chapman; traduzido por
Emirson Justino. – 3 ed. – São
Paulo: Mundo Cristão, 2013, p.
22/24).

Então, vamos conhecer algumas
Linguagens do amor e como
elas podem ajudar no
relacionamento a distância.

1 - PALAVRAS DE
AFIRMAÇÃO  
São sentenças expressas em elogios
como “seus olhos, seu sorriso são
encantadores”,  “adoro quando
você” , afirmações como “Acho que
você faz isso muito bem” e
incentivos como “Vai dar tudo
certo”. 

Existem pessoas que utilizam este
tipo de linguagem para expressar o
seu amor por alguém e aqueles que
se sentem altamente valorizados
quando escutam afirmações como
estas e muitas outras. 

Tudo isso é reforçado se esses
elogios são feitos publicamente nas
redes sociais ou quando estão
juntos pessoalmente.

Da mesma forma que as palavras
podem elevar, elas também podem
fazer com que nos sintamos mal,
sem vontade de realizar nossas
atividades e até mesmo
desmotivados.

Sendo assim, é fundamental estar
sempre atento à energia que você
propaga ao seu redor por meio das
palavras, principalmente nos
relacionamentos a distância onde
fica mais difícil.

Pois elas podem prejudicar seus
relacionamentos principalmente se
a linguagem do seu parceiro for
palavra de afirmação.

2 – TEMPO DE
QUALIDADE
Diz respeito à dedicação de um
tempo exclusivo, ainda que
pequeno, aqueles que você mais
ama e deseja ter por perto. 

No relacionamento a distância se
manter conectados através de um
aplicativo de comunicação
instantânea é a opção mais eficaz. 
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PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Manter conversas de qualidade
com esses app é possível e hoje em
dia muito utilizado. 

Dá para assistir filmes ou série
juntos, marcando encontros
virtuais, dá para enviar mensagens
escritas e de vídeos, fotos assim por
diante.

Se estiverem distantes no Dia dos
Namorados eu sugiro combinar um
jantar virtual, cada um na sua casa,
mas diante do aplicativo. 

Não deixem de comemorar e de
passar um tempo gostoso, divertido
e romântico esse dia.

Quando estiverem juntos, um
passeio de mãos dadas, uma
viagem, um jantar são momentos
que farão toda a diferença. 

Esta é uma das linguagens mais
essenciais na atualidade. 

Acontece que, com a correria e a
quantidade de demandas que
necessitam da nossa atenção
diariamente, muitas pessoas
acabam deixando de passar um
tempo de qualidade com quem
convive. 

Muitos casais moram no mesmo
teto, mas não oferecem esse tempo
de qualidade para o outro e com
isso, vão perdendo a conexão.

Assim, é fundamental encontrar
um tempo para dedicar, um
período do dia para estar
verdadeiramente,

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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Encomende algo que ele(a) goste
muito, um presente, flores ou um
jantar especial e peça para entregar
na casa do (a) parceiro (a), faça uma
chamada de vídeo e comemorem
juntos, olha que, diferente, que
legal!!! 

Mesmo fora das datas especiais
esses mimos são muito bem-
vindos. 

Você pode mandar entregar em
outros locais que seu amor esteja:
no local de trabalho, academia,
escola. 

Com certeza seu amor se sentirá
muito feliz principalmente se a
linguagem dele (a) for receber
presentes.

4 – FORMAS DE
SERVIR
Aqui o que se faz conta mais do
que qualquer palavra. 

Cuidar das suas coisas quando você
estiver fora, consertar algo, cozinhar
uma comidinha especial, fazer uma
atividade doméstica, entre outros
atos de serviço.

demonstram à pessoa o quão
importante ela é para você, e,
principalmente que você faz de
tudo para vê-la feliz e realizada. 

Num relacionamento a distância
tudo o que o outro puder fazer para
colaborar é ainda mais valorizado:
ajudar numa ideia ou
planejamento do trabalho.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

com quem amamos, nossos filhos,
amigos, familiares e todas as
pessoas que considerem a nossa
presença como algo de real
importância. 

Mais do que presentes, o que essas
pessoas de fato querem e merecem
é que estejamos com elas de corpo
e alma, sem preocupações
aparentes, principalmente se a
Linguagem dela for tempo de
qualidade.

3 – RECEBER
PRESENTES
Nesta linguagem o que menos
importa é o valor financeiro, pois o
amor pode ser expressado por meio
de uma flor, uma pizza ou uma joia,
por exemplo. 

O importante aqui é o valor
simbólico do que é presenteado,
uma vez que a pessoa que o recebe
se sente imensamente grata, feliz e
realizada quando percebe a
importância e o significado que
tem em sua vida.

Para as pessoas que se sentem
amadas por meio desta linguagem,
o fundamental é saber que o
presente está sendo dado de
coração, com a intenção realmente
de agradar e deixar uma marca.

Fazendo com que esta se sinta
lembrada, mesmo quando está
ausente.

Quem não gosta de uma surpresa,
ainda mais no Dia dos Namorados?



participar da sua rotina e colaborar
da maneira que der como fazer as
compras virtualmente e mandar
entregar, pagar uma diarista para
ajudar na organização da casa,
enfim realizar um serviço útil para a
pessoa fazendo com que ela se
sinta valorizada e motivada. 

Quem tem um(a)a parceiro com
essa linguagem predominante
deve conhecer também qual é a
segunda linguagem, para que
possa satisfazer as necessidades
emocionais de outras formas, uma
vez que fica muito limitada prestar
serviços à distância. 

Além de amados, as chances de
fazer estes indivíduos felizes é bem
grande.

É desafiador para um
relacionamento amoroso, mas
quando o casal tem o propósito de
fazer dar certo, é fundamental que
se conheçam e que sejam muito
criativos. 

Para amenizar a falta do contato
físico, eu sugiro que o casal adote
um objeto do outro para carregar
consigo e vice-versa. 

Promova uma experiência sensorial
ao outro. Alimente todos os
sentidos do outro com coisas que
possam despertar prazer. 

Por exemplo: Envie para seu (a)
parceiro constantemente uma
Caixa do Desejos Secretos. 

Nessa caixa pode ter objetos
pessoais para o outro sentir o
cheiro, nesse caso escolha uma
almofada.

Um travesseiro, uma peça íntima
como um pijama uma camisola,
com o perfume que você costuma
usar.

Isso vai trazer “a sua presença” e a
lembrança dos momentos que
passaram juntos. 

E aqui eu abro um parêntese, usem
sempre o mesmo perfume, crie
uma memória olfativa, para que
esse cheiro fique bem marcado e
bem lembrado.

Sempre que enviar uma caixa com
presentes coloque uma peça com
esse perfume.

5 – TOQUE FÍSICO
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Beijos, abraços, mão nos ombros,
no rosto, nos cabelos, as relações
sexuais, toque suaves pelo corpo,
mãos dadas, entre outros gestos,
representam essa linguagem do
amor. 

Mais do que saber que o amor
existe, algumas pessoas têm a
necessidade de sentir fisicamente
esse amor. 

Por isso, fazem questão de
receberem carinho, por meio do
toque, para que assim sintam-se
também mais seguras.

O que fazer quando seu amor tem
essa linguagem predominante e
vocês vivem num relacionamento a
distância? 



Aliás essas chamadas de vídeos
devem ser muito exploradas nesses
momentos de intimidade,
principalmente se uma das pessoas
possuem essa linguagem como
dominante. 

Estimulam a fantasia um do outro,
dialoguem sobre as possíveis
performances de vocês, planejam o
que e como serão os encontros
quando estiverem juntinhos,
permitem-se sonhar e viajar nessas
ideias, sem julgamento sem
críticas.

Ficar longe da pessoa que você
ama sem a menor perspectiva de
um próximo encontro não é algo
recomendado. 

A expectativa pela data da próxima
vez que vocês estarão juntos é
essencial para manter a paixão
acesa.

Por isso, tentem sempre fazer
planos para se encontrarem
quando possível, e façam desses
momentos algo de qualidade

Sexo virtual pode ser uma
alternativa

Essa pode ser uma das questões
mais difíceis de um relacionamento
à distância, mas há maneiras de se
satisfazer sexualmente até
encontrar o parceiro. 

Já pensou em sexo virtual? 

Você pode fazer um striptease, em
frente a uma webcam, para seu
amor. 

6 – SEXO DE
QUALIDADE
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Nessa linguagem a pessoa se sente
mais amado quando faz sexo com
o (a) parceiro (a) e esse sexo tem
qualidade é muito satisfatório.

Quando existe desejo explícito,
demonstração de amor e sintonia
perfeita. 

Não é necessariamente quantidade
de sexo que se faz, mas sim que
seja de qualidade. 

Quando a pessoa percebe o que
parceiro se distanciou sexualmente
é comum a pessoa se sentir menos
amada, e ficar triste, depressiva,
imaginar que existe outra pessoa e
ficar questionando e negativando o
relacionamento. 

Essa linguagem, assim como a do
Toque Físico é desafiadora demais
para quem vive num
relacionamento a distância.

Por essa razão conhecer a segunda
linguagem dominante do parceiro
é fundamental para manter as
necessidades emocionais
atendidas. 

Aqui podemos incrementar a Caixa
dos Desejos Secretos colocando um
conto erótico escrito por você ou
com a sua letra num papel bem
bonito, um book com fotos
sensuais, produtos de sexshop para
que vocês possam usar numa
chamada de vídeo.



Sexo por telefone também pode ser
uma ideia. 

Vocês podem dizer, ao telefone,
exatamente o que gostariam de
fazer, e deixar a imaginação voar,
podem ler um conto erótico. 

Uma alternativa também é assistir
um filme na "companhia" virtual do
parceiro. 

Mandar mensagens apimentadas
pelo celular, dizendo suas fantasias
e desejos daquele momento, é
outra forma de não deixar a relação
esfriar.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.
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Essas atitudes disparam o gatilho
da repulsão, as chances do
relacionamento chegar ao fim são
grandes se tiver esse tipo de
pressão e desconfiança.

Incentive seu parceiro a ser leal
com você dizendo você se
preocupa com ele e que você se
sente segura quando ele diz onde
está e quando não demora para
retorna as mensagens. 

Quando matemos um
relacionamento à distância temos a
sensação de que trair é mais fácil.
Mas se a relação for madura e forte,
não é isso que vai favorecer uma
traição.

FICAR SOZINHO TAMBÉM É BOM

A individualidade é o mesmo que
saber distanciar a relação e os
sentimentos que cultiva por
alguém daquilo que você é,
incluindo suas ideias, emoções e
vontades pessoais. 

Nesse sentido, entenda a distância
como algo positivo e que te ajudará
a manter um relacionamento
saudável, de modo que o outro não
tenha papel de complemento, mas
sim de alguém que agrega ainda
mais valor à sua vida.

É fato que as relações que
mantemos com outros indivíduos,
de alguma forma, interferem nas
decisões que tomamos. 

Mas é importante manter a atenção
para que os limites da
individualidade não sejam
ultrapassados. 

7 – CONFIANÇA
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Aqui nessa linguagem a pessoa se
sente amada quando o parceiro
compartilha os problemas dele,
pede ajuda, quando ele conversa
sobre as coisas boas e ruins do seu
dia a dia, quando confia um
segredo, um sonho, um projeto ou
algo importante e pede opinião,
pede conselho e propõem parceria. 

Enfim quando o parceiro
demonstra que sente total
confiança. 

A sintonia entre os casais é
fundamental, então, por mais longe
que vocês estejam
geograficamente, as mentes
precisam estar sintonizadas.

É muito importante ter planos e
gostos em comum.

Confiança é pré-requisito pra
qualquer relacionamento à
distância dar certo. 

Não adianta você querer controlar
uma pessoa, o controle pode
demonstrar falta de confiança. 

Mas, pense, se vocês continuam
namorando, mesmo à distância, é
porque se gostam, e é com você
que ele(a) quer ficar. 

Não caia no erro de ficar
interrogando o outro toda vez que
ele(a) sair com os amigos, ou
demorar para responder uma
mensagem. 
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Para te ajudar nessa
tarefa, nós criamos um
teste que vai te ajudar a
descobrir qual a sua
linguagem do amor.

EU QUERO

FAÇA AGORA E ENTENDA COMO
VALORIZAR OS SEUS
RELACIONAMENTOS

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Em um relacionamento amoroso,
por exemplo, a ideia de que duas
pessoas se tornam uma só pode ser
uma metáfora bonita para se referir
ao sentimento. 

Contudo, quando o casal
reconhece a importância de
manter sua individualidade
demonstra maturidade e respeito
às suas diferenças.

LEMBRE-SE

Apesar da distância
física, o
relacionamento
continua sendo como
qualquer outro. 

A parceria é a mesma,
as cobranças e “regras”
são as mesmas. Viva o
seu relacionamento da
melhor forma e deixe
os empecilhos de lado!

Coloquem essas dicas
em prática e provem
para todo mundo e
para vocês mesmos que
relacionamento à
distância dá certo! 

https://www.proprofs.com/quiz-school/ugc/story.php?title=mjgxoda0ngsex7
http://comunidadeone.site/
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Mundo! 
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É GRATUITO!
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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!

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



É POSSÍVEL
RESOLVER
CONFLITOS COM
AJUDA DE UM
PROFISSIONAL
Segundo fonte da Exame.com

em reportagem publicada no

site do Instituto Educacional

MM Academy:

“Um dos principais problemas

dos relacionamentos amorosos

modernos está na falta de

conversa e compreensão do

outro - de forma que surgem,

constantemente, muitas

comparações com os casais à

moda antiga.

E, como em todo

relacionamento, a resposta para

uma convivência feliz é quase

sempre a maneira de conversar

e argumentar.

Pensando nisso, psicólogos da

Universidade do Tennessee, nos

Estados Unidos, estudaram

casais que estão há muito

tempo juntos e como eles

costumam resolver suas

discussões”.

Nesta pesquisa publicada pelo

site, foi concluído que os casais

são mais felizes quando

priorizam suas individualidades.

Realmente, manter a saúde

do relacionamento em dia

nesse mundo louco e corrido

que vivemos não é tarefa fácil

- Lidar com a rotina não é

fácil.

Os casais tem que aprender a

lidar com a monotonia, com

as preocupações domésticas,

estarem disponíveis para o

diálogo. Isso tudo vai

esgotando o relacionamento.

Página Oficial

https://www.especialista.site/post/estudo-indica-como-discutir-em-um-relacionamento-feliz
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CASAIS BUSCAM
ALTERNATIVAS
PARA RESOLVER
PROBLEMAS
Em pesquisa realizada

em junho de 2020, o

Instituto de Pesquisa da

Saúde e Bem-Estar do

Casal (IPESC) divulgou

que:

32% dos casais

buscam melhoria

no relacionamento

com seu parceiro

ou parceira;

31% mencionam

precisar melhorar

sua vida amorosa;

37% apontam as

duas opções como

sendo necessárias no

seu relacionamento.

https://www.especialista.site/ipesc


Para alcançarem esse objetivo,

muitos casais recorrem a

alternativas diversas. 

O Instituto de Pesquisa da

Saúde e Bem-estar do Casal

divulgou na mesma pesquisa

que 20% desses casais

recorrem, por exemplo, a

aquisição de produtos eróticos

visando apimentar a relação

com seu parceiro.

Mas e aí, será que dá certo? Será

que o efeito desses artifícios

trará ao casal uma experiência

duradoura de melhoria para seu

relacionamento?

Na mesma pesquisa realizada

pelo IPESC, procurou-se

identificar a probabilidade

desses casais procurarem a

ajuda de um profissional

especializado no assunto, sendo

identificada a aderência de 46%

dos entrevistados.

É neste momento que entram

em cena os profissionais do

Espaço Novo Dia.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



O Espaço Novo Dia foi criado,

através do MM Academy -

Instituto Educacional, para

ajudar você a ter um

relacionamento, mas não como

algo temporário e, sim, ensiná-lo

a enfrentar qualquer que seja os

desafios que estejam na sua vida

e a experimentar uma

experiência de melhoria de vida

duradoura junto ao seu

parceiro(a).

O programa oferece consultas e

tratamentos gratuitos,

oferecidos por profissionais

Especialistas da Saúde e Bem-

Estar de todo mundo, que

realiza consultas e tratamentos

para pessoas que precisam

melhorar seu relacionamento,

mas não tem condições

financeiras de pagar.

São oferecidas consultas

gratuitas pela internet, grupos

de apoio, aconselhamento, e

acompanhamento diário no

intuito de ajudar o casal a

resolver de vez situações que

causam mal estar em seu

relacionamento ou vida pessoal.

O programa faz parte do Instituto

Educacional MM Academy,

fundado em 2016 pela ABRAMESI

– Associação Brasileira dos

Profissionais da Saúde e Bem-

estar do Casal, com objetivo de

oferecer qualificação e formação

profissional para aquelas pessoas

interessadas a ingressar nesta

profissão e a transformarem vidas

de casais em todo o mundo.

No decorrer de seus 5 anos de

existência o MM Academy já

formou mais de 1.500 alunos em

19 Estados Brasileiros e 9 países

diferentes como Japão, Peru,

Argentina, Paraguai, México,

Alemanha, Suíça, Irlanda e

Portugal.

95% dos alunos estão satisfeitos

com o curso e atuam na área

transformando a vida de milhares

de casais pelo mundo.

O curso de Especialista em Saúde

e Bem-estar do casal é destinado

a pessoas que gostam de falar

sobre relacionamento e fazer

disso sua profissão e criar seu

próprio negócio - Não é necessário

ter uma formação anterior na área

da saúde.

O maior quesito para se encaixar

no perfil do curso é querer

transformar a vida de casais,

sendo bem remunerado por isso.

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

você tem todas as informações

acerca do programa, além de

riquíssimos conteúdos de

leitura para te auxiliar em todo

o processo. Basta você ir até lá,

preencher a solicitação de

consulta gratuita e aguardar

que um profissional logo

entrará em contato.

Ajudar duas pessoas em suas

dificuldades para alcançar o

relacionamento que desejam é

um trabalho maravilhoso.

Quando pensamos em um

especialista de casais, nos

referimos a "alguém que ouve

ou sabe dar bons conselhos",

mas essa profissão vai muito

além desses conceitos simples.

Para você que está com algum

tipo de problema no seu

relacionamento, ou então para

você que quer mudar de vida e

dar aquele gás nas suas

finanças.

Vale a pena conferir!

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE AJUDA

GRATUITAMENTE.

EU QUERO

https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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AS 7 LINGUAGENS
DO AMOR
Não é incomum diagnosticarmos
nos relacionamentos uma profunda
frustração gerada pela simples
dificuldade de expressar o quanto
uma parte ama e quer bem a outra
parte. 

A sensação de impotência faz com
que muitos desistam de tentar
expressar seu amor pela outra
parte. 

O Dr Gary Chapman, depois de
mais de 30 anos de experiência no
aconselhamento de casais,
percebeu que cada um de nós
adota uma linguagem pela qual
damos e recebemos amor. 

Quando o casal não entende
corretamente a linguagem
predominante de cada um, a
comunicação é afetada, impedindo
que se sintam amados, aceitos e
valorizados. 

Em seu livro “As cinco linguagens
do amor” ele aborda cada uma
destas linguagens nos ajudando a
expressarmos corretamente nosso
amor um pelo outro de maneira
muito eficaz. Segue um breve
resumo das cinco linguagens:

1.PALAVRAS DE
AFIRMAÇÃO
Elogios verbais e palavras de
apreciação são poderosos
comunicadores do amor. 

São melhores comunicados em
forma de expressão direta e
simples, como: “Você ficou tão
elegante com esse terno”; “Você
está muito bem com esse vestido”;
“Ninguém faz essas batatas melhor
que você”.

Não sugiro que use de bajulação
para conseguir o que deseja de seu
cônjuge. 

O objetivo do amor não é obter o
que se quer, mas fazer algo pelo
bem-estar daquele a quem se ama.

É verdade, porém, que ao
recebermos palavras elogiosas, de
afirmação, tornamo-nos mais
motivados a sermos recíprocos e a
fazermos algo que nosso cônjuge
deseje.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal
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Além de elogios verbais, outra
maneira de expressar palavras de
afirmação é com palavras
encorajadoras.

Em determinadas fases da vida
todos nós nos sentimos inseguros.

Não possuímos a coragem
necessária, e esse medo impede-
nos de realizarmos certos atos
positivos que gostaríamos de
concretizar. 

O potencial latente do seu cônjuge,
nestas áreas de instabilidade, talvez
espere suas palavras de
encorajamento.

Encorajamento requer empatia
que nos leva a enxergar o mundo
segundo a perspectiva de nosso
cônjuge. 

Devemos, em primeiro lugar,
procurar saber o que é importante
para ele.

Se desejamos desenvolver um
relacionamento, precisamos saber
quais são os desejos da pessoa
amada. Se queremos amar um ao
outro, precisamos saber como fazê-
lo.

A melhor coisa que podemos fazer
com os fracassos do passado é
torná-los em simples história. 

Sim, eles ocorreram, e
machucaram. E talvez ainda
magoem, mas ele reconheceu seu
erro e pediu o seu perdão.

O perdão não é um sentimento,
mas um compromisso. 

É a opção de se mostrar
misericórdia e não de se jogar a
ofensa no rosto do ofensor. Perdão
é uma expressão de amor.

Palavras humildes: quando alguém
faz um pedido a seu cônjuge,
afirma as habilidades dele. 

Faz entender que ele possui, ou
pode fazer algo, que é significativo
ou valioso para o outro. 

No entanto, quando dá ordens,
torna-se um tirano. Seu cônjuge
não se sentirá afirmado, mas
diminuído.

2.QUALIDADE
DE TEMPO
Ter um tempo de qualidade com
seu cônjuge. 

Querer ser alvo da sua atenção, que
lhe dedique mais tempo e possam
realizar algumas atividades juntos.

Qualidade de tempo significa
dedicar a alguém sua inteira
atenção, sem dividi-la. 

Não é sentar no sofá e assistir TV. 

É assentar-se ao sofá, com a TV
desligada, olhar um para o outro e
conversar, no processo de
dedicação mútua. 
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PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Dá para assistir filmes ou série
juntos, marcando encontros
virtuais, dá para enviar mensagens
escritas e de vídeos, fotos assim por
diante.

Se estiverem distantes no Dia dos
Namorados eu sugiro combinar um
jantar virtual, cada um na sua casa,
mas diante do aplicativo. 

Não deixem de comemorar e de
passar um tempo gostoso, divertido
e romântico esse dia.

Quando estiverem juntos, um
passeio de mãos dadas, uma
viagem, um jantar são momentos
que farão toda a diferença. 

Esta é uma das linguagens mais
essenciais na atualidade. 

Acontece que, com a correria e a
quantidade de demandas que
necessitam da nossa atenção
diariamente, muitas pessoas
acabam deixando de passar um
tempo de qualidade com quem
convive. 

Muitos casais moram no mesmo
teto, mas não oferecem esse tempo
de qualidade para o outro e com
isso, vão perdendo a conexão.

Assim, é fundamental encontrar
um tempo para dedicar, um
período do dia para estar
verdadeiramente,

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
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     - Procure olhar nos olhos do seu
cônjuge quando ele lhe falar
(ajuda a não divagar e comunica
atenção);

 - Não faça outra coisa enquanto

 - Escute o “sentimento”.
Pergunte-se o tipo de emoção
que seu cônjuge sente no
momento. 

Certifique-se de que seu
pensamento está correto

 - Observe a linguagem corporal.
Punhos cerrados, mãos
trêmulas, lágrimas, indicam o
sentimento;

É dar um passeio juntos, só os dois.
É ambos saírem para comer fora.
O aspecto central da qualidade de
tempo é estar sempre juntos. 

Não quero dizer simples
proximidade. 

Duas pessoas sentadas em uma
mesma sala estão próximas, mas
não necessariamente juntas. 

O estar junto tem a ver com o
focalizar a atenção.

Uma conversa de qualidade deve
envolver disposição para ouvir e
aconselhar, quando solicitado, e
jamais de forma arrogante.

Dicas para uma conversa de
qualidade:

 ouve seu cônjuge;

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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 - Recuse interrupções. 

Se eu lhe dedicar minha total
atenção enquanto você fala,
evitarei defender-me a fim de fazer-
lhe acusações.

Meu objetivo é perceber seus
sentimentos e pensamentos. 

O alvo não é auto defender-me ou
permitir que você ganhe uma
discussão.

A intenção é compreender o outro.

Atividades de qualidade: 

um dos pontos positivos das
atividades de qualidade é que elas
possibilitam o armazenamento de
um banco de memórias ao qual
podemos nos reportar pelos anos
futuros. 

Feliz é o casal que se lembra de
uma caminhada feita de manhã ao
longo da praia; de uma árvore
plantada no jardim; do projeto de
pintura dos quartos;

Da noite em que foram juntos ter
aulas de patins e um deles caiu e
quebrou a perna; dos passeios pelo
parque; de um passeio de bicicleta. 

Essas são memórias de amor,
especialmente para aquelas
pessoas cuja primeira linguagem
for qualidade de tempo.

Antes de comprarmos um presente
para alguém, pensamos naquela
pessoa. O objeto em si é um
símbolo daquele pensamento. Não
importa se foi caro ou barato.
Símbolos visuais do amor são mais
importantes para uns do que para
outros.

Por esse motivo, existem os que,
após se casarem, nunca mais tiram
a aliança, porém, também há
alguns que nem chegam a usá-la.

Essa é uma evidência de que as
pessoas possuem linguagens do
amor diferentes.

Quem tem essa linguagem vive
grandes emoções ao receber
presentes. Vê neles expressões de
amor.

Sem lembranças como símbolos
visuais, o amor do cônjuge poderá
até ser questionado.

Se a primeira linguagem de seu
cônjuge for “receber presentes”,
você deve se tornar um expert
nessa área.

Não espere uma ocasião especial.
Se esta for a primeira linguagem de
seu cônjuge, praticamente tudo o
que você lhe conceder será
recebido como expressão de amor.

Se ele foi muito crítico em relação
aos presentes que recebeu no
passado, então essa é uma grande
dica de que receber presentes não
é a primeira linguagem do amor do
seu cônjuge.

3.RECEBER
PRESENTES
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A presença do cônjuge, em tempos
de crise, é o maior presente que se
pode dar a um cônjuge cuja
primeira linguagem do amor seja
receber presentes.

Ou seja, a pessoa que possui essa
linguagem do amor deve ter
paciência de esperar que o outro
mude suas percepções a respeito
dos papéis de cada cônjuge, que
muitas vezes são entendidos de
formas diferentes.4.FORMAS DE

SERVIR
É fazer aquilo que você sabe que
seu cônjuge gostaria que você
fizesse.

É procurar agradar realizando
coisas que ele aprecia, expressando
amor através de diversas formas de
servir.

São ações como lavar a louça, tirar
a mesa, arrumar a cama.

Trocar a lâmpada queimada, pagar
as contas, dentre outros.

São serviços que exigem do
cônjuge tempo, esforço, dedicação
e energia.

Principalmente se essa não é sua
principal forma de expressar amor.

Jesus deu uma ilustração simples,
porém profunda, ao expressar amor
através de uma forma de serviço
quando lavou os pés dos discípulos.

Porém, temos que considerar que o
“aprendizado da linguagem de atos
de serviço exige.

Que reexaminemos nossos
estereótipos dos papéis de marido
e esposa” (p.109).

5.TOQUE FÍSICO
No casamento, o toque de amor
existe em várias formas.

Considerando-se que os receptores
ao toque localizam-se por todo o
corpo, um afago amoroso em
qualquer parte pode comunicar
amor a seu cônjuge.

Seu cônjuge apreciará alguns
toques mais do que a outros.
Aprenda com ele.

Não insista em tocar de seu jeito e
em seu tempo. 

Aprenda a falar o dialeto do outro,
pois alguns toques podem ser
considerados desconfortáveis ou
irritantes. 

Não caia no erro de achar que o
que lhe traz prazer também trará a
seu cônjuge.

As crises propiciam uma
oportunidade singular para se
expressar amor. 

Toques afetuosos serão lembrados
muito tempo ainda após as
dificuldades terem passado. Porém,
a ausência de seu toque talvez
jamais seja esquecida.
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Um gostoso cafuné, andar de mãos
dadas, abraços apertados ou não,
relações sexuais, tudo isso faz parte
das necessidades de quem possui o
“toque físico” como sua primeira
linguagem do amor.

6. SEXO DE
QUALIDADE
Quando se fala de sexo de
qualidade, precisamos entender
que, quantidade não é qualidade,
ou seja não é para fazer sexo todo
dia, para ser a linguagem de
qualidade.

A questão é que nesta linguagem
do sexo de qualidade, você faz sexo
para simbolizar o quanto você ama
seu parceiro(a). se essa for a
linguagem dele(a).

Quando você se afasta sexualmente
do seu parceiro(a), ele(a) vai se
sentir menos amado(a), e isso
automaticamente vai impactar o
mesmo, podendo ficar depressivo,
irritado em outras palavras ele(a)
poderão achar cabelo em ovo.

A linguagem do amor do sexo de
qualidade é exatamente o que? 

É você ter relação sexual, para
demostrar á pessoa o quanto você
o ama.

7. CONFIANÇA

O que faz vocês se sentir mais
amado pelo seu cônjuge?
O que você deseja acima de
qualquer coisa?
O que seu cônjuge faz ou diz —
ou o que deixa de fazer e de
dizer — que magoa você
profundamente?

“O que mais pedi a meu
cônjuge?”

Vai refletir se ele(a) vai aplicar ou
não essa linguagem.

Se a visão for negativa, ele(a) não
vai falar a linguagem da Confiança,
por que ele(a) sempre vai esperar o
pior. 

As pessoas tem uma visão nossa
através das nossas atitudes, dos
compromissos, escolhas, isto é,
quando você escolhe fazer algo e
não faz, promete algo e não
cumpre, abre mão de algo, quando
desistimos de alguma coisa, é
sempre um ponto a menos.

Toda vez que está visão é colocada
em xeque, você se torna aquela
esposa/marido que você nunca
pode contar.

Como descobrir sua linguagem
primária do amor?

Primeiramente, você pode tentar
responder essas perguntas:

Outra maneira de descobrir é se
perguntando: 

O ideal é que o casal faça o teste e
descubra a linguagem que cada
um possui.

Nesta linguagem a pessoa se sente
amada quando confia no seu
parceiro(a).
Qual visão que seu parceiro(a) tem
sobre você?
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O QUE É FETICHES
OU FETICHISMO?

 Fetiches são práticas, que
absolutamente todos fazem,
tanto no BDSM quanto fora. 

Você sabe o que é FETICHE? Talvez
você conhece, e já tenha até
praticado sem saber. Quer saber
maisentão acompanhe a leitura.

O fetiche ou fetichismo é a atração
por alguma parte do corpo
humano, por exemplo, pelos pés,
axilas ou mãos. 

“Navegando pela internet vi alguns
tipos de matérias e uma que me
chamou atenção foi no site manual
do homem moderno onde fala
sobre nós mulheres.”

Em uma pesquisa feita recente pela
Hibou com 2 mil mulheres sobre
elas estarem disposta a melhorar o
relcionamento sexual e fazer algo
diferente com seus parceiros. 

E essa seguinte matéria dizia,
“Mulheres revelam seus principais
fetiches e práticas no sexo.”

Essa matéria foi publicada pelo
Leonardo Filomeno no site Manual
do Homem Moderno então resolvi
incluir na minha coluna.

Faz tempo que a mulher deixou de
lado a tradicional posição papai e
mamãe para buscar e exigir mais
novidades na hora do sexo. 

Para isso, elas foram atrás dos
apetrechos sexuais conhecidos
como sex toys. 

Vale lembrar que somos nós que
representamos 70% das vendas de
produtos em sex shops brasileiros.

Segundo dados da pesquisa
realizada pela Hibou (empresa
especializada em pesquisas de
mercado), com 2 mil mulheres.

Apontou que 4 de cada 5 mulheres
estão dispostas a tentar algo
diferente pelo parceiro e de dizer
“na cara” o que elas realmente
desejam.

Cerca de 2/3 das entrevistadas
concordam que sex toys na cama
podem ser úteis, mesmo quando
acompanhadas.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

JOANA LETICIA



Quase 90% das mulheres
assumiram abertamente que
consumem produtos eróticos como
livros, filmes , revistas, óleos, sex
toys e fantasias para apimentar a
relação.

– 75% das mulheres já usou ou
usariam venda nos olhos;

– 65% já levou ou deu palmadas;

– 41% das mais velhas não fariam e
46% das mais jovens gostariam de
fazer ou praticar bondage ou seja (
o ato de amarrar ou imobilizar o
parceiro);

– 46% já usou gelo durante as
preliminares;

– 44% gostaria de fazer, 26% já fez
Roleplay ( é assumir personagens
diferentes durante o sexo);

– 42% já fez troca de poder ( ato de
dominar ou ser dominada);

– 72% já fez Sexting( já mandou ou
recebeu mensagens eróticas);

– 48% Já tiraram fotos eróticas ;

– 42% Sentem vontade de ir pra
cama com um desconhecido ;

– 20% disseram que fariam Swing;

– Quase todo mundo (98%) faria ou
já fez algo fora do próprio quarto
no (motel);

– 94% gostam de ouvir
obscenidades ao pé do ouvido;

– 79% já falaram obscenidades no
ouvido dele. Entre as mais jovens
apenas 7% não falariam, contra 17%
das mais maduras;

– 64% já viu filmes ou imagens
eróticas junto do parceiro;

– 50% acha que jamais faria
Ménage, e 23% gostaria de fazer.
Entre quem já fez (14%), 70%
gostou da experiência.

LISTEI AS
PRINCIPAIS COISAS
QUE ELAS
RECORREM NA
CAMA SEGUNDO A
PESQUISA FEITA.

INSATISFAÇÃO
= TRAIÇÃO
Questionadas sobre o quesito
traição x fantasias não realizadas,
52% delas afirmaram que uma
fantasia sexual frustrada ou uma
série delas pode levar a uma
traição.

Contrariando o senso comum, 33%
das entrevistadas afirmaram que
gostariam de fazer mais sexo. 

Para 50% desse grupo, a principal
justificativa para o número
reduzido de transas ficaria por
conta da rotina do casal.

ORGASMO



Diferente dos homens, o quesito
orgasmo é um ponto que merece
reflexão no universo feminino.

Somente 36% das mulheres abaixo
de 35 anos tiveram o primeiro
orgasmo no ano em que iniciaram
sua vida sexual. 

Para as que estão acima de 35 anos,
a porcentagem é de 42%.

Uma em cada cinco mulheres de
até 35 anos ainda levaram até 4
anos de vida sexual para, enfim,
atingir o primeiro orgasmo.

Os fetiches mais buscados nos sites
pelos brasileiros em 2020.

Usando os dados do Google de
2020, o site descobriu os fetiches
que mais tiveram buscas online em
diversas cidades pelo país por meio
de uma pesquisa do site adulto
Viva local.

Foram catalogados os fetiches mais
buscados pelos interessados no
tema. 

De forma geral, o BDSM dominou
as buscas no Brasil inteiro. 

Inclusive  em João Pessoa,
Florianópolis e outros.

De acordo com o Vivalocal, entre
quatro paredes, o ranking de
fetiches ficou assim:

No topo da lista,  ficou sexo anal em
segundo o BDSM que significa
bondage – prender ou 



SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
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amarrar para fins eróticos ,
disciplina, submissão, sadismo e
masoquismo. 

Durante a pesquisa, foi possível
observar particularidades de várias
cidades brasileiras.

Porto Alegre, por exemplo, mostrou
grande tendência a experimentar
ou conhecer o cross dressing –
transformismo. 

Já Goiânia viu uma crescente na
busca pelo famoso ménage à trois. 

João Pessoa, por sua vez, teve a
chuva dourada (ou o golden
shower), que é o fetiche de urinar
na frente do parceiro – ou sobre ele

 – entre suas principais buscas.

Para entender ainda mais o que
excita o público, analisando dados
do Google, os fetiches abaixo são
foco do maior número de pesquisas
no Brasil, com incríveis 585.835
pesquisas mensais combinadas. 

Sexo anal liderou a lista com
impressionantes 246.000 pesquisas
mensais, empatado com BDSM. 

Em seguida, Fantasias tiveram
165.000 buscas e Cuckold ficou em
quarto lugar, buscado 110.000
vezes. 

Swing teve 90.500 pesquisas e,
completando os top 5 da lista, o
fetiche por látex e couro teve
55.300 pesquisas em 2021.

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


De acordo com os resultados, o
brasileiro realmente gosta de
experimentar experimentar coisas
novas e de se exibir ou observar,
uma vez que sexo anal.

BDSM, Cuckold, Swing e uso de
fantasias e roupas de látex e couro
estão no topo da lista dos principais
fetiches do Brasil. 

Mas quais são os fetiches sexuais
mais buscados no país?

PRINCIPAIS
FETICHES
POR CIDADE 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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Além de revelar as principais
fantasias da população, a pesquisa
também indica quais cidades são
os maiores locais de busca sobre os
fetiches favoritos do país. 

Para a maioria das cidades, as
pesquisas por BDSM superaram de
longe todos os outros fetiches 

– mostrando que o filme Cinquenta
Tons de Cinza ainda continua
influenciando muita gente.

Para capitais como São Paulo e Rio
de Janeiro, que lideram a lista de
volume de buscas, BDSM, uso de
fantasias e o Swing têm presença
forte no topo da lista. 

Aliás, o BDSM é o principal fetiche
de todas as capitais brasileiras, com
exceção de Manaus. 

A capital amazonense foi a única
cidade da pesquisa a ter o Cuckold
como o principal fetiche mais
buscado no ano passado,
mostrando que os amazonenses
gostam de experimentar algo novo. 

 Quem esperava por essa, não é
mesmo? Quem gosta da prática,
que tal organizar uma visita à
cidade?

Analisando as tendências mensais
de pesquisa sobre fetiches, não é
surpresa que fetiches sexuais
ousados e mais aventureiros
atingiram o pico de pesquisas
online nos meses de férias no país,
no meio e no final do ano. 

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


Pode-se dizer que muitos de nós
podemos fantasiar e ter mais
tempo para experimentar coisas
novas.

Para o BDSM por exemplo,
podemos ver que o meio do ano viu
um pico de pesquisas. 

Se o inverno pode ter sido frio do
lado de fora para muitas cidades,
entre quatro paredes as coisas têm
esquentado e muito. 

Curiosamente, fetiches como ter
experiência com uma dominatrix,
usar e abusar de roupas de látex,
couro e fantasias.

Se você tem interesse em algum
fetiche, pode ver mais detalhes
sobre essa pesquisa na edição de
junho da revista e saúde e bem
estar dos casais.

Mas é preciso entender melhor
quais são os fetiches que você ou a
outra pessoa têm, como querem
experimentar e saber quanto eles
podem ser bons ou ruins para você
e seu relacionamento. 

Lembrem-se quê ao participar de
um fetiche, é importante garantir
que todas as partes estejam
seguras.

Com a popularidade dos fetiches
crescendo continuamente, a
pesquisa também analisou a
tendência crescente de pesquisas
online para cada fetiche, dando
uma ideia de quão populares esses
fetiches estão se tornando. 

O aumento dos fetiches pode ser
em parte, devido à internet e à
mídia popular, além de outras
questões de comportamento e
personalidade de cada um de nós.

Os fetiches tem se popularizado
através de filmes, livros Hot e
músicas também. 

Atualmente, com o aumento do
conteúdo online de categoria
adulta, os fetiches também podem
ser encontrados e alimentados em
sites especializados em contos
eróticos 

– mais uma mídia que contribui
para o crescimento dos fetiches no
país e no mundo.

Devemos salientar que é muito
importante estabelecer limites
dentro da relação. 

Conhecer também o lado da
parceira ou parceiro que não tem o
fetiche, mas que gostaria de
corresponder. 

Entender quais são as limitações
dessa pessoa, entender a
necessidade de cada um.

DEFINIÇÕES DE
ALGUNS
FETICHES, OS
MAIS BUSCADOS
PELOS
BRASILEIROS...SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



BDSM é uma forma de
relacionamento adulto entre dois
ou mais parceiros e seu acrônimo é
definido da seguinte forma:

“Bondage e Disciplina”, “Dominação
e Submissão”, “Sadismo e
Masoquismo”.

Cuckold – O cuckold é o fetiche no
qual o homem tem prazer em ver
sua parceira saindo e se
relacionando com outras pessoas.

Cross Dressing (transformismo) 

– É o ato de usar roupas e acessórios
que pertencem ao sexo oposto.
Imensamente popular para muitos,
o cross dressing permite às pessoas
se vestirem sem julgamento por
parte da sociedade.

Swing – O mais interessante fetiche
para muitos casais, o swing envolve
troca de parceiros com total
consentimento dos dois lados. 

Seja um relacionamento com
outros indivíduos ou com casais, é
também conhecido como troca de
esposa.

Latex / Couro – Seja ficar excitado
com a sensação do látex, couro ou
borracha, ou pelo cheiro, esse tipo
de material gera muita excitação
sexual naqueles que tem esse
fetiche. 

O aumento dos fetiches pode ser
em parte, devido à internet e à
mídia popular, além de outras
questões de comportamento e
personalidade de cada um de nós.

Os fetiches tem se popularizado
através de filmes, livros Hot e
músicas também. 

Atualmente, com o aumento do
conteúdo online de categoria
adulta, os fetiches também podem
ser encontrados e alimentados em
sites especializados em contos
eróticos 

– mais uma mídia que contribui
para o crescimento dos fetiches no
país e no mundo.

Devemos salientar que é muito
importante estabelecer limites
dentro da relação. 

Conhecer também o lado da
parceira ou parceiro que não tem o
fetiche, mas que gostaria de
corresponder. 

Entender quais são as limitações
dessa pessoa, entender a
necessidade de cada um.

DEFINIÇÕES DE
ALGUNS
FETICHES, OS
MAIS BUSCADOS
PELOS
BRASILEIROS...

MAS
ATENÇÃO !



1.Objeto a que é prestada
adoração ou que é considerado
como tendo poderes
sobrenaturais. 

2.Objeto, parte do corpo ou tipo
de comportamento que
provoca excitação sexual. Essa
palavra foi usada pela primeira
vez por volta de 1700, e o
responsável por essa utilização
foi o escritor francês Charles de
Brasses.

Se o fetiche é a única maneira de
alcançar a satisfação sexual, você
pode estar enfrentando um
problema que requer ajuda
profissional.

Em outras palavras, o fetiche pode
se tornar algo preocupante quando
alguém concentra toda a sua
sexualidade em objetos em vez de
pessoas. 

A partir daí a prática pode se tornar
parafilia.

A palavra Fetiche é derivada da
palavra Facticius, que em Latim
quer dizer “artificial”, “não-natural”. 

O termo fétiche vem do francês
que, por sua vez, é oriundo do
português “feitiço”. 

Na verdade essa designação é bem
assertiva pois, de fato, o fetichista
fica envolvido e enfeitiçado com o
objeto ou situação que lhe
proporciona o prazer.

De acordo com o dicionário
Priberam, fetiche pode ser: 

A partir de sua utilização, a visão
sobre o fetichismo passou por
muitas mudanças.

Alguns (muitos) anos depois, essa
palavra foi reutilizada por Kaurl
Marx, sigmend Froid e Immenuel
Kant, entre tantos outros
estudiosos e, mais uma vez, a
palavra começou a ganhar outros
sentidos, mais próximos daquele
que conhecemos hoje.

É importante lembrarmos que não
temos o intuito de criticar, julgar,
muito menos impor verdades
absolutas. 

Meu objetivo é único e exclusivo de
informar. 

Por isso, o conteúdo aqui se destina
a aqueles que se interessam ou se
identificam pelo assunto. 

Com base em estudos psicológicos,
o fetichismo é considerado como
um comportamento sexual
característico de pessoas que
atingem a excitação através da
manipulação ou observação de
determinados objetos ou partes do
corpo.

O termo “fetichismo sexual” foi
cunhado por Sigmund Freud. 

Na Psicologia e psicanálise é uma
manifestação ou desvio sexual
considerada uma parafilia que
consiste em ter qualquer parte do
corpo humano, como estímulo
sexual que provoca desejo e
excitação para alguma função
fisiológica. SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



para cenários ou locais inusitados,
para fantasias de simulação
(empregada doméstica, mecânico,
secretária) ou para peças de
vestuário, adornos etc.

Então o fetichismo sexual é uma
parafilia baseada na intensa
excitação sexual através de um
objeto inanimado (o fetiche) de
forma recorrente. 

Não é um transtorno, mas uma
simples manifestação da
sexualidade da pessoa, é mais um
estímulo na relação sexual.

“Pesquisas e especialistas definem
fetiche como todo objeto que
desperta o interesse sexual por
algo, ou alguém. 

O fetiche ocorre quando ocorre a
excitação sexual a partir de uma
situação ou objeto, não
relacionados ao sexo/ato sexual,
mas que, de forma estranha ou não
proporcionam prazer à alguém.” 

Existem muitas teorias sobre sua
causa, mas dentre todas podemos
destacar principalmente uma: a
teoria do condicionamento. 

Para o condicionamento, o
fetichismo é explicado como uma
reação a um evento que se
desenvolveu durante a infância.

Assim, uma experiência durante os
primeiros anos faria com que o
fetichista desenvolvesse uma
associação entre desejo sexual e
excitação e um determinado
objeto. 

Assim, essa associação perduraria
até a idade adulta.

Para que o fetichismo seja
considerado um problema, ele
acarretará uma deterioração
funcional do indivíduo ou se
tornará algo compulsivo e
obrigatório em seus
relacionamentos.

No fetichismo, o meio preferido ou
único de atingir satisfação sexual é
manipulando e/ou observando
objetos, não animados,
intimamente associados ao corpo
humano (como por exemplo.

Roupa íntima) ou peças de
vestuário feitas de borracha ou
seda, estou mencionando apenas
os mais comuns. 

A atividade sexual pode dirigir-se
ao fetiche (masturbação enquanto
beija, esfrega, cheira o objecto do
fetiche) ou o fetiche pode ser
incorporado na relação sexual,
pedindo ao parceiro, por exemplo,
que use sapatos de salto alto ou
botas de cabedal. 

Há também a satisfação sexual
buscada nas interpretações sexuais,
onde a parceira comporta-se como
secretária, adolescente, e o homem
como um policial, um bombeiro,
um mecânico de oficina, etc.

O fetichismo (ou fetiches eróticos),
consiste na dependência de algum
objeto, talismã ou parte sexual do
corpo como estímulo para a
excitação sexual e prazer. 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



Apesar do nome ser um pouco
intimidante, o fetiche é
considerado uma prática
inofensiva. 

Há inúmeros tipos de fetiches, os
mais comuns são os fetiches por
sapatos, couro, pés, pernas e muito
mais...

Que atrapalha a sua relação, seu
trabalho, ou que coloca em risco a
sua vida ou a vida do outro”. 

Agora que você conhece mais o
que os brasileiros mais procuram,
que tal contar para gente qual é o
seu fetiche favorito? 

Ouça nosso podcast dica do
especialista nas principais
plataformas digitais e 
participar da nossa comunidade.

A Comunidade ONE, é de graça e
nela você vai ter acesso a centenas
de conteúdos gratuitos, como
cursos, conselhos, livros, podcasts
exclusivos e muito mais.

Acesse comunidadeone.site esse
inscreva.

O FETICHE É CONSIDERADO
UMA DOENÇA?

O fetichismo NÃO é considerado
uma doença, exceto nos casos em
que esse comportamento se torna
constante, envolve um distúrbio
sexual ou afeta as atividades sociais
e de trabalho do indivíduo.

Objetos destinados à estimulação
física por exemplo:

Ortopédia íntima (vibradores)
geralmente NÃO são considerados
um fetiche sexual.

É comum ouvir o termo e associar a
um pervertido. Mas as coisas não
são bem assim. Diferente de muitas
parafilias, o fetiche é usado como
algo complementar ao
relacionamento e pode ter um
papel muito importante e
enriquecer a relação D/s ou não. 

“Fetiche é simplesmente tudo
aquilo que não é parte de um ato
específico, mas que é praticado
simultaneamente com ele para
uma experiência aprimorada e
mais ao gosto do praticante.

Fetiche ruim é chamado de
parafilia. É aquele que faz mal para
a outra pessoa e/ou para si próprio.
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O BEIJO - TERMÔMETRO
DO CASAL
O que existe em um beijo? Qual é
sua função, sua finalidade?

Existem muitas teorias e,
geralmente, se atribuiu beijo de
francês um papel primordial nas
relações entre indivíduos pois ele
atua em três áreas principais: abre
o caminho para o ato sexual, traz
romantismo e atesta o
comprometimento das pessoas
que se beijam. 

Em outras palavras, o beijo deve
ajudar a encontrar um parceiro, a
comprometer-se e a preservá-lo.
O Beijo provoca uma liberação de
neurotransmissores como a
dopamina (envolvida no desejo e
no prazer) 

E da serotonina (para o humor) e
mobiliza pelo menos uns quinze
músculos da boca e da língua bem
como três sentidos (paladar, tato e
olfato).

Isso contribui para verificar o
quanto o casal está envolvido nessa
relação, o beijo acaba tendo a
função de termômetro nessa
relação. 

Quanto mais envolvente e
frequente mais conectado está o
casal. beijo deve ser um hábito no
dia a dia de um casal.

Se você acha que o beijo serve
apenas para esquentar o clima,
nunca esteve tão enganada! 

O toque dos lábios é um verdadeiro
termômetro da paixão.

Logo, é preciso beijar muito – antes,
durante e depois do sexo.

A importância do beijo na boca
antes, durante e depois do sexo.

O beijo na boca é uma das
melhores maneiras de demonstrar
afeto e também desejo sexual.

Além de liberar dopamina, um
neurotransmissor responsável por
sentimentos como amor e desejo.

Beijar ativa todos os nossos
sentidos para que eles forneçam
pistas sobre a compatibilidade e o
potencial de um parceiro a longo
prazo.

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

RENATA GAION



Quando já estamos em um
relacionamento, o beijo ajuda o
casal a criar laços de afeto e
intimidade mais intensos. Em geral, as pessoas que se beijam

durante o sexo estão mais propícias
a ter um envolvimento emocional.
Ele tem real importância no início e
durante todo o relacionamento.

E também pode ajudar a
determinar a continuidade ou não
da relação
Beijos “calientes” aumentam a
pressão sanguínea, aceleram os
batimentos cardíacos.

Provocam extremo prazer, bem-
estar e até levam ao orgasmo. 

Há exemplos de pessoas que
chegam ao orgasmo apenas com o
beijo. 

É claro que nesse momento o
contato inteiro dos corpos facilita.
Mas o beijo, sozinho, já produz
benefícios físicos, psicológicos e
emocionais. 

Então ao beijar toque
delicadamente com os lábios na
pontinha da orelha, pescoço, nuca,
peito, pés, barriga, costas e onde
mais sua imaginação mandar.
 
No sexo, o beijo é fundamental para
manter a conexão entre o casal. Por
meio dele é possível sentir o gosto e
o cheiro do parceiro, turbinando a
excitação. 

Com esse estímulo, o nível de
dopamina e serotonina
(substâncias responsáveis pela
euforia) aumentam, causando
reações químicas que dão a
sensação de prazer e confiança. 

ANTES
Quando se trata de preliminares,
beijo é a palavra. 

O beijo é parte fundamental das
preliminares e ajuda o casal a
chegar ao ápice do prazer.

O contato dos lábios e a troca de
saliva e sabores aumentam o
desejo sexual, a sensação de
intimidade, a excitação e a
intensidade do orgasmo.

Porém, para colar um lábio no
outro a ponto de fazer a
temperatura da relação subir é
preciso uma forcinha do corpo
todo. 

Então, durante o beijo, não deixe de
abraçar e acariciar o outro.
Enquanto isso, o movimento das
línguas deve se tornar mais intenso. 

Aí, é só caprichar cada vez mais.
Uma dica aqui é saborizar a boca
com alguma bala ou chiclete, além
de dar um frescor no hálito
potencializa os efeitos da excitação
e torna seu beijo mais marcante
principalmente se você usar
sempre esse mesmo sabor para
beijar.

O beijo ajuda o casal a criar laços
de afeto e intimidade mais
intensos. 

DURANTE



Resultado: você se sente mais
desejado (a). 

DEPOIS
Depois de tanta adrenalina, curta
esse instante de intimidade com
toques suaves. Beijar o parceiro ou
parceira depois do sexo demonstra
romantismo e tem o poder de unir
o afeto ao sexo. 

Um estudo sobre o
comportamento pós-coito em
casais realizado pela pesquisadora.

Amy Muise, da Universidade de
Toronto, observou que momentos
afetivos incluindo carícias,
conversas amorosas e beijos têm
grande impacto na satisfação
sexual com o parceiro.

Já um relacionamento sem beijo
pode interferir na motivação e no
desejo sexual do casal. 

O beijo pode ser um termômetro
para a relação. 

Ele é capaz de promover a conexão
por ser uma via de comunicação
dos sentimentos, emoções e desejo
pelo outro. 

Portanto, uma relação sem beijo
pode sinalizar um distanciamento,
ausência de desejo e até de
sentimentos mais profundos

CONCLUSÃO

A falência do beijo antecipa a do
amor.

Quando um casal não se acerta no
beijo, a causa está perdida. 

O beijo, muito mais que o sexo,
define o relacionamento. 

Bons beijos dão bons romances.

Beijos ruins dão romances ruins.
Não existe sexo excitante com beijo
medíocre.

Um relacionamento floresce
quando dois querem se beijar.

E você percebe que alguma coisa
mudou, e para pior, quando perde
a vontade de colar seus lábios nos
lábios do seu parceiro(a). 

Portanto fique muto atento a esse
termômetro ele diz muito sobre o
seu relacionamento.

https://www.elhombre.com.br/beijar-bem-como-melhorar-beijo/
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RELACIONAMENTO
ABUSIVO ONDE O HOMEM
É A VÍTIMA

Relacionamento abusivo onde o
homem é a vítima.

 Homens também podem ser
vítimas de relacionamentos
abusivos. 

Está realidade é pouco mostrada
nas mídias e costumam passar
longe nas rodas de conversa, mas
não deixa de ser menos
preocupante. 

Mas o que seria relacionamento
abusivo? ao contrário do que
muitos pensam a violência não é o
único tipo de agressão em um
relacionamento abusivo. 

Quando as pessoas pensam sobre
esse assunto o que vem à mente
são chutes, tapas, empurrões,
bofetadas e golpes com arma
branca. 

Entretanto existem diversas formas
de agredir uma pessoa e
desestabilizá-la emocionalmente,
psicológica e fisicamente. 

Saber identificar os sinais de cada
tipo de violência é essencial para
identificar um parceiro abusivo. 

As mulheres tendem a recorrer a
atos violentosque vão além do
confronto físico como chantagem
emocional, difamação, tortura
psicologica, destruição de
pertences pessoais, extorção, brigas
entre outros. 

Enquanto é bem fácil identificar a
violência física, essas formas de
agressões podem passar
despercebidas. 

Elas costumam plantar dúvidas nos
parceiros que não sabem dizer se
determinada atitude foi por
maldade, sem intenção de magoar
ou, ainda, se faz parte da
personalidade da parceira. 

Ainda assim, há registros de casos
de violência física cometida por
mulheres contra seus cônjuges.

Como as mulheres não possuem a
mesma força do homem elas 
podem atacar os parceiros em
momentos de vulnerabilidade,
como durante o sono. 
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Vejamos algumas formas de
violência comuns nos
relacionamentos abusivos onde o
homem é a vítima: 

Xingar, difamar ou humilhar o
parceiro em frente aos amigos
familiares ou quando estiverem a
sós; 

Ser muito ciumenta, limitando as
interações com as pessoas que
fazem parte da vida do parceiro;
tenta controlar quando o parceiro
sai de casa, o que ele usa, a sua
profissão.

Entre outros aspectos da sua vida;
fazer chantagem emocional para
conseguir o que deseja, levando o
cônjuge a se sentir culpado por
suas ações; dizer que algo não
aconteceu para confundir a cabeça
do parceiro.

Controlar as finanças da casa a
ponto de só ela decidir com o que a
família ou o casal gastará gastar;
ameaçar terminar com o cônjuge e
impedir que ele veja os filhos ou
ameaçar tirar tudo que ele tem na
justiça.

É muito comum o parceiro mesmo
após o fim do relacionamento
sofrer com violência, assim como
muitos homens não aceitam o fim
do relacionamento, muitas
mulheres também têm dificuldade
para se distanciar do ex-parceiro
após o término. 

Por se sentirem traídas ou
injustiçadas, elas agarram qualquer
oportunidade de perturbar a vida
do ex. 

Podem seguir o ex-cônjuge
fisicamente ou pelas redes sociais,
invadir sua residência, inventar
mentiras para chantageá-los (
como mentir sobre uma gravidez,
dificuldade financeira ou doença),
mandar mensagens e fazer ligações
inoportunas. 

Além disso, a ex-parceira pode
passar a infernizar a vida da nova
companheira se acreditar que as
suas atitudes podem atingir o ex.
No caso de casais divorciados,
brigas podem ser instigadas pela
pensão alimentícia e guarda da
criança. 

A mãe pode tentar difamar o ex-
parceiro para tentar usar os filhos
contra o pai e o restante da família
paterna. 

Essas atitudes mal-intencionadas
podem ser denunciadas. 

Mas por que os homens ficam em
silêncio? 

O silêncio das vítimas masculinas
dos relacionamentos abusivos pode
ser explicado por um conjunto de
fatores. 

Muitos deles possuem associação
com questões sociais e históricas,
as quais se modificam lentamente
à medida que os anos se passam e
a sociedade se transforma.

Vejamos alguns dos fatores que
pode contribuir para o silêncio dos
homens em relacionamentos
abusivos. 



O machismo é um dos fatores, visto
que a cultura brasileira ainda é
dominada pelo machismo,
costuma-se acreditar que é
prejudicial somente para as
mulheres. 

Grande parte da população
masculina internaliza as
mensagens tóxicas sobre virilidade
transmitidas a eles pelas famílias,
escola, mídia e outros agentes
sociais durante a infância e
adolescência. 

Precisam ser “machos”, fortes e
sagazes o tempo todo, mesmo que
não tenham interesse em cultivar
os ideais tradicionais de
masculinidade.

Ensinamentos como “homem não
chora”, “homem não pode
demonstrar fraqueza” e “homem
não pode ser capacho de mulher”
se alojam na mente dos homens,
levando-os a moldar seus
comportamentos com base neles.

Sofrer violência nos
relacionamentos enfraquece a
imagem de virilidade que tentam
transmitir à sociedade. 

Sendo assim, muitos homens ficam
em silêncio com medo da rejeição
e ridicularização de amigos e
familiares. 

fator é o medo e denunciar e não
ser levado a sério, no Brasil, casos
de violência contra homens ainda
são tratadas com descaso ou
descrença quando o agressor é
mulher. 

As autoridades podem ridicularizar
a vítima em vez de ajudá-la por
acharem a ideia de uma mulher
causar mal à um homem
inconcebível. 

O grupo de amigos, parentes,
colegas de trabalho ou pessoas
conhecidas também podem não
levar a situação a sério.

Consequentemente, a vítima não
tem acesso aos recursos
emocionais e legais necessários
para sair do relacionamento.

Ela pode começar a se questionarse
a situação é mesmo tão grave
assim ao encontrar a mesma
reação diversas vezes. 

A depressão e baixa autoestima
também contribui para o silêncio
do  homem.

É muito comum que vítimas de
relacionamentos abusivos entrem
em depressão ou desenvolvam
ansiedade, síndrome do pânicoou
outra condição de saúde mental
devido às agressões sofridas
diariamente. 

A autoestima do homem é tão
pisoteada que ele não consegue
encontrar razões para confrontar
pensamentos autodepreciativos e
acreditar nas próprias
desconfianças. 

Ele pode sentir vergonha de si
mesmo por ser vítima de um
relacionamento abusivo e pensar
que merece ser tratado assim.



Quando a depressão se instala nas
vítimas, elas possuem dificuldade
para encontrar força e motivação
para terminar o relacionamento ou,
pelo menos, relatar o que está
acontecendo a alguém de
confiança. 

Se você é homem e está em um
relacionamento abusivo, coloque o
seu bem-estar físico e psicológico
em primeiro lugar.

As crenças mencionadas
anteriormente estão equivocadas.
Elas calam as vítimas, dificultando
o seu encontro com a felicidade,
saúde mental e relação afetiva
saudável.

Ao colocar o seu bem-estar como
prioridade número um, essas
crenças deixam de ser tão
importantes. 

Afinal, o que é “parecer fraco” ou
“menos homem” em comparação à
uma vida infeliz e opressora? 

Busque apoio de pessoas de
confiança para ajudá-lo a sair do
relacionamento e se manter longe
da ex-parceira. 

Você pode ter dúvidas sobre o
término nos dias subsequentes,
então é preciso se manter forte. Se
precisar da ajuda das autoridades
ou se acreditar que seus filhos não
estão seguros, não hesite em ligar
para os serviços de emergência.

Eles têm o dever de ajudá-lo
independentemente de opiniões
pessoais sobre você ou o caso. 

Evite revidar as provocações da
parceira abusiva porque é isso que
ela quer. 

Se você perder o controle e retaliar,
a situação pode ficar complicada
para você. 

Assim, mantenha a calma. 

O silêncio que cai sobre as vítimas
masculinas de relacionamentos
abusivos somente será quebrado
quando os homens começarem a
ter atitudes para quebrá-lo, assim
como aconteceu com as mulheres.

Busque apoio de pessoas de
confiança para ajudá-lo a sair do
relacionamento e se manter longe
da ex-parceira. 

Você pode ter dúvidas sobre o
término nos dias subsequentes,
então é preciso se manter forte. 

Se precisar da ajuda das
autoridades ou se acreditar que
seus filhos não estão seguros, não
hesite em ligar para os serviços de
emergência.

Eles têm o dever de ajudá-lo
independentemente de opiniões
pessoais sobre você ou o caso. 

Evite revidar as provocações da
parceira abusiva porque é isso que
ela quer. 

Se você perder o controle e retaliar,
a situação pode ficar complicada
para você. 

Assim, mantenha a calma. 



O silêncio que cai sobre as vítimas
masculinas de relacionamentos
abusivos somente será quebrado
quando os homens começarem a
ter atitudes para quebrá-lo, assim
como aconteceu com as mulheres.
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Você já recebeu um conselho que
ao invés de ajudar, atrapalhou

ainda mais seu Relacionamento?

A

B

C

SIM, já aconteceu comigo

Já aconteceu com 
alguém que eu conheço

NÃO, ainda não 
aconteceu comigo

RESPONDA AGORA

Responder

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
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PRINCIPAIS
PRODUTOS PARA O
SEXO
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NESSE DIA DOS NAMORADOS,
SURPREENDA QUEM VOCÊ AMA
COM PRODUTOS QUE PODEM
AJUDAR A APIMENTAR A
COMEMORAÇÃO.

A sexualidade ainda é um grande
tabu da sociedade contemporânea. 

Porém, falar sobre sexo e todas as
questões que esse tema envolve
pode ser algo libertador. 

É preciso descontruir a ideia de que
educação sexual é induzir a fazer
sexo. 

 Pelo contrário é educar de maneira
responsável referente ao corpo
humano. 

Por meio da educação sexual
aprimora-se a autoestima, pois
precisamos nos sentir felizes com
nossos corpos exatamente da
forma que são, e a partir dai
explorar as nossas potencialidades
e o autoconhecimento, onde
podemos trabalhar aquilo que nos
excita que nos proporciona prazer,
seja uma música, um cheiro ou um
toque.

Uma boa relação sexual pode ser
fundamental para manter a
qualidade do relacionamento. 

O Ministério da Saúde defende a
prática sexual garantindo inúmeros
benefícios para a saúde: coração
mais saudável, sono com mais
qualidade, redução stress. 

Assim investir na melhora na
relação sexual é bom para a saúde
de cada um e ainda preserva o
relacionamento. 

O casal que se entende melhor na
cama, tendo maior intimidade e
cumplicidade, consegue enfrentar
melhor os problemas rotineiros que
aparecem no relacionamento. 

A sensação de estar em uma rotina
no relacionamento é perfeitamente
normal, o que não é normal é
aceitar ou se acomodar diante da
situação.
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 Manter uma chama acesa quando
você está em um relacionamento
há um tempo considerável não é
fácil. 

Mas há muitas coisas que vocês
podem fazer para manter a chama
acesa.

Muitos casais não se sentem a
vontade para falar sobre assuntos
íntimos, principalmente quando
envolve gostos e preferências,
depois de já estarem junto por
muito tempo. 

Às vezes o que vinha funcionando
não funciona mais, a atração pelo
companheiro (a) diminuiu, a
frequência de sexo não é mais a
mesma, sentem vontade de algo
novo. 

Para ajudar em algumas dessas
questões, existem produtos
disponíveis no mercado.

Entretanto, os produtos para um
bom desempenho sexual vão
muito além do que o mercado
erótico tradicional oferece,
passando pela alimentação e até
mesmo suplementação.

Para começar tente imaginar a
relação sexual além do pênis e da
vagina, pois existem diversos outros
pontos sensíveis em nosso corpo
(mamilos, boca e lábios, orelha,
nuca, parte interna das coxas e
parte inferior das costas). 

Todas essas áreas quando bem
exploradas, são altamente
excitantes tanto para o homem
quanto para a mulher. 

 O uso de produtos sensuais
aumentam a integração do casal.

Alguns aromas são afrodisíacos e
você pode selecionar um para
deixar o ambiente ainda mais
romântico. 

Pode concentrar o aroma apenas
no quarto, aromatizando lençóis, e
decorando com pétalas de rosas.

Você pode ainda montar um kit de
prazeres com alguns produtos para
agradar o parceiro ou que tenha a
ver com o casal. 

Existem produtos beijáveis, para
massagens sensuais que são uma
excelente arma de sedução, e para
a masturbação tanto do homem
quanto da mulher, os
prolongadores de ereção.

Retardantes, indutores de ereção,
os potencializadores, os
dessenssibilizantes, os
intensificadores de orgasmo,
massageadores íntimos, etc. 

Basta só escolher o melhor produto
para sua relação e experimentar,
lembrando sempre que a
intimidade é a perfeita união entre
a confiança e o respeito.

Entretanto não é só por meio dos
produtos sensuais que podemos
melhorar nosso desempenho
sexual. 

Alguns alimentos podem
influenciar diretamente o
desempenho sexual. 
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Certos ingredientes, através de suas
composições nutricionais, agem
como estimulante natural da libido. 

Chocolate, ostra, amendoim, peixe
e temperos como pimenta,
gengibre e canela podem ajudar e
estimular o prazer e melhorar o
desempenho sexual.

Suplementos também podem
devolver uma vida sexual mais ativa
tanto para os homens quanto para
as mulheres. Gingko Biloba
melhora a circulação sanguínea e
ajuda a tratar casos com
transtornos de disfunção erétil.

A Maca Peruana atua como um
afrodisíaco, energizante e promove
o estado de vitalidade. Tribulus
Terrestris ajuda com o aumento da
libido, principalmente para o
homem, e prolonga o tempo de
ereção.

A Arginina pode ser utilizada para
tratar problemas de disfunção
erétil. 

Ácido Aspártico é um amino ácido
que pode apresentar propriedades
para elevar os níveis de
testosterona. 

Niacina (vitamina B3) melhora a
flexibilidade dos vasos sanguíneos
o que conduz a uma boa irrigação
para os órgãos genitais. 

Magnézio e Zinco são dois
importantes minerais pois regulam
o equilíbrio hormonal do corpo.

Enfim, toda relação sexual é uma
chance de nos conhecermos
melhor e de despertar a nossa
sensualidade adormecida. 

Lembre-se que a melhor
ferramenta para deixar a relação
maravilhosa é você! 

Confie no que está fazendo, confie
em si mesmo, concentre-se no
momento e se entregue sem medo.
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CLIQUE AQUI

RELACIONAMENTO! 

MMACADEMY
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PRELIMINARES, POR QUE
SÃO IMPORTANTES?
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PRELIMINARES,
POR QUE SÃO
IMPORTANTES?
Significado de Preliminares no
dicionário

Na relação sexual humana,
preliminares são jogos de
intimidades psicológicas e de atos
corporais entre duas ou mais
pessoas que promovem o aumento
da excitação sexual entre os
parceiros.

Entre os sexos, nas relações
heterossexuais, há diferenças de
comportamento no ato sexual, a
mulher valoriza mais o afeto, o
carinho, o tempo junto com o
parceiro, assim sendo. 

as preliminares e em dar prazer ao
parceiro, enquanto para o homem
o foco principal é o próprio prazer,
que está vinculado à confirmação
de seu bom desempenho.[1]

Na pratica as preliminares é toda a
ação ou processo que acontece
antes do sexo, as preliminares pode
ser feitas durante o dia todo, basta
ser criativo (a).

Mandar mensagens picantes,
comprar um lingerie, manda uma
foto sexy, um jantar, uma
massagem, pode fazer um lista sem
fim, mas entende a sua
importância nesse momento é a
prioridade. 

O sexo tem a resposta sexual que
são 4 fases. 

A fase do DESEJO é a fase em que a
pessoa passa a querer, sente o
desejo. 

É a fase em que a mente e o corpo
da mulher (homem) estão
predispostos à excitação. 

Porém, uma relação sexual pode
ser muito prazerosa quando o
corpo responde a uma imagem, a
um.

Toque, apartir do DESEJO que
começa a trabalhar as preliminares,
ativar conforme o gosto do parceiro
(a), e necessário conhecer o gosto,
temos os 5 sentidos para ser
explorados, tato, olfato, paladar,
audição, visão.
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Podem ser explorados através da
linguagem da sexualidade. 

Conhecer qual deles atiça a
sexualidade, erotismo no parceiro.

O Sexo tem como sua primeira fase
o DESEJO, para ativar essa fase
inicial as preliminares são as
principais atitudes, despertar no
parceiro (a) a vontade de transar,
inserir apetite sexual, conhecer o.

DESEJO do parceiro (a) o que
excita, direciona qual caminho
deve seguir qual a melhor
estratégia tomar para O
DESPERTAR do desejo.

A fase de EXCITAÇÃO é a fase em
que o corpo se prepara para o ato
sexual, com alterações físicas como
rubor, arrepio, ereção, lubrificação,
etc. 

Onde as preliminares devem ser
ativadas, momentos antes, durante
e o pôs sexo, no toque, no beijo, no
cheiro, o sexo oral, o beijo no corpo
todo, a exploração do corpo.

A fase do ORGASMO é a fase do
prazer mais intenso, onde a
explosão acontece.

A fase da RESOLUÇÃO é a fase pós-
penetração ou ato sexual, avaliando
o corpo e a pessoa como fica física
e psicologicamente. 

Após conhecer as 4 fases fica
evidente a importância da
preliminares 

O toque deve ser valorizado. 

O toque é uma ação muito
importante para desenvolver
relações e, acima de tudo, ativar as
regiões mais excitantes do corpo.

Aliás, muitos pensam que são
pontos fixos no corpo. 

Calma! Não são. 

O corpo inteiro possui células que
recepcionam as ações externas,
como por exemplo, na parte
interna das coxas, onde a
sensibilidade é em outro nível,
quem não gosta de uma pegada no
pescoço? 

Esta área é extremamente
provocante, vale a pena tocá-la. Ah,
lembre-se de sempre respeitar os
limites, se perceber incômodo ou
desconforto com alguma coisa que
está fazendo, pare! 

E se a companhia perguntar se
pode fazer algo que você não curte,
aposte na comunicação sincera,
não esqueça que o sexo é
intimidade e respeito, acima de
tudo. 

Quem não gosta de ter seu corpo
tocado com todo carinho, sentir a
mão e o toque cheio de desejo.

Demonstre que está com vontade e
desejando, o sexo é intimidade,
sendo assim, não é necessário jogar
no campo da adivinhação para
saber se a pessoa está gostando
disso ou daquilo.

ALGUMAS IDEIAS
DE PRELIMINARES.
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Demonstre através de falas, gestos,
olhares, toques. 

Quanto mais você ficar tentando
disfarçar ou esconder pior fica, pois
sua mente se desconecta do que
está acontecendo e você perde a
excitação pensando em algo
diferente, afinal, o sexo começa na
cabeça, não é verdade?!

Além disso, não tente negligenciar
a preocupação, pois seu nervosismo
aumenta juntamente com a
insegurança e o corpo começa a
esquentar, consequentemente, o
suor aparece debaixo dos braços,
na testa e não precisamos entrar
em mais detalhes. 

Sabe como isso tudo se resolve?
Expondo seus sentimentos, então,
não tenha medo ou vergonha de
falar. 

Saia da rotina: planeje transar em
lugares diferentes, em momentos
inspirados temos o: carro,  no avião,
no barco, na barraca de camping,
escada de um prédio, telhado de
um prédio e ruas escuras e sem
movimento; banheiro de um bar ou
discoteca; na praia; elevador;
provadores de roupa; no parque;
taxi; escadas de um prédio; em
frente a uma câmera; no chão da
cozinha; durante o horário de
trabalho (e no trabalho...); no capô
do carro; piscina; cinema; moto; à
janela; na varanda. 

Agora, calma! 

Não são todos os lugares que você
pode fazer sexo.

já que em público é importunação
sexual (quando as pessoas não dão
o consentimento). 

Por isso, é importante planejar para
que você tenha prazer sem levar
uma multa por isso. 

Enfim, depois conte para gente
qual foi o lugar mais inusitado que
rolou uma rapidinha..

Para surpreender uma opção muito
boa e barata são cubos de gelo.

Coloque os cubos dentro de um
copo com água gelada para que
eles não derretam tão rápido. 

Deixe sua boca ficar bem geladinha
com um cubo de gelo dentro dela e
então você pode beijar o seu
parceiro ou parceira na boca ou nos
pontos erógenos. 

Para uma sensação quente/frio,
passe o gelo com a mão no corpo
dele ou dela e depois lamba o
caminho percorrido.

A massagem erótica pode ser feita
por qualquer pessoa e não possui
regras. 

Você pode estar vestida de uma
forma sensual, com uma lingerie ou
seminua, e utilizar um óleo para
massagem. 

Abuse criativamente do próprio
corpo durante a massagem, os
seios, as mãos, a virilha, tudo de
uma forma sensual. 
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O objetivo aqui é puramente se
divertir e excitar o seu parceiro ou
sua parceira. 

Especialmente com parceiros que
você conhece há pouco tempo, é
comum que haja uma tensão entre
o casal, e ela pode atrapalhar as
preliminares e até mesmo o sexo
em si.

Além disso, a correria e a rotina
acabam roubando a nossa
serenidade e nos acompanhando
até mesmo nestes momentos. 

Não há melhor forma de relaxar do
que com uma massagem! 

Além disso, o gesto pode se tornar
sensual com muita facilidade, o
que já ajuda a criar o clima e
começar a ação.

Provocação na dose certa um
pouquinho de provocação é
essencial para esquentar o clima já
que ela é responsável por aumentar
as expectativas e a antecipação do
acontecimento principal.

Por exemplo, não tire toda a roupa
de uma vez só sem sequer fazer um
charme.

Passe a remover uma peça por vez,
desenvolvendo todo um clima de
mistério sobre as roupas que
permanecem e o que elas cobrem.

Misture tudo sempre, beijos
quentes e frios, carinhos e oral. 

Ser imprevisível sempre aumenta o
interesse. 

Brinque com o corpo do outro, dê
beijinhos em regiões diferentes
para ele ou ela nunca saber onde
será o próximo estímulo. 

Funciona mais com a pessoa
vendada, mas não é algo
necessário. 

Essa surpresa é muito excitante e
fácil de se fazer.

O sexo oral é, provavelmente, um
dos momentos mais aguardados
das preliminares. 

Entretanto, é preciso tomar
cuidado para não acabar com toda
a diversão antes mesmo que ela
comece.

Para as mulheres, o sexo oral é uma
das principais fontes de orgasmos,
sendo assim, é preciso que o
parceiro preste muito atenção às
reações e preferências da mulher
para que ela possa curtir o melhor
que a experiência pode oferecer.

Além disso, não tenha medo de
guiar o seu parceiro e dá-lo as
instruções necessárias para te dar
prazer e harmonizar o clima.
 
Quebre este tabu no seu
relacionamento e traga a conversa
à cama!

Por mais que as preliminares sejam
prazerosas, é preciso saber qual é o
momento ideal de dar o próximo
passo e curtir o sexo prazeroso que
foi preparado.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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Não há um prazo específico para a
duração das preliminares, tudo
varia de casal para casal. 

Alguns preferem preliminares
rápidas para já partir ao que
interessa, enquanto outros gostam
de tomar o tempo que for
necessário para criar o clima ideal.

Seja como for, as preliminares não
podem ser consideradas apenas
como a preparação para o sexo, já
que são elas que dão o pontapé
inicial no ato e até mesmo dão uma
ideia de como é o encaixe entre o
casal.



W
A

LD
EI

SY
 S

IL
V

A
W

A
LD

EI
SY

 S
IL

V
A

Waldeisy
Silva

Especialista da Saúde
e Bem-estar do Casal

Acesse agoraAcesse agora    ou Agende sua Consultaou Agende sua Consulta

https://www.instagram.com/especialistawaldeisy
https://wa.me/559699149838?text=Ol%C3%A1,%20vi%20na%20revista%20e%20quero%20saber%20mais.


Ouvir Podcast

SE
"CONHECER"

NÃO É SE
MASTURBAR

T8E01 - Se "conhecer" não é se
Masturbar

8ª Temporada

OUÇA AGORA!

Episódio Transcrito

LEIA AGORA

@relacionamentoforadacaixa

comunidadeone.site

https://www.comunidadeone.site/podcastrfc
https://www.comunidadeone.site/podcastrfc
https://www.instagram.com/relacionamentoforadacaixa/
https://www.comunidadeone.site/
https://www.instagram.com/relacionamentoforadacaixa/
https://www.comunidadeone.site/


ORIGEM E SIGNIFICADOORIGEM E SIGNIFICADO  

MARLENE MIRANDAMARLENE MIRANDA   

DIA DOSDIA DOS
NAMORADOS,NAMORADOS,



SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

DIA DOS
NAMORADOS,ORIGEM
E SIGNIFICADO 

O dia dos namorados no Brasil é
comemorado em 12 de junho,
sendo uma data reservada para que
os casais demonstrem o amor e
cuidado mútuo.

Na maioria dos países, essa data é
celebrada em fevereiro e leva o
nome de Valentine's Day, ou dia de
São Valentim, e costuma ser uma
ocasião também para homenagear
outras pessoas queridas.

Já no território brasileiro, o dia
carrega uma história relacionada ao
mercado e consumo.

Não é costume do povo brasileiro
comemorar o Dia de São Valentim.

A história do dia dos namorados,
porém, apresenta um enredo mais
objetivo.

Aqui, a data foi criada com uma
função comercial, para aquecer o
mercado no mês de junho,
considerado fraco em vendas.

O idealizador desse dia foi o
empresário João Dória, que em
1949 formulou uma campanha
publicitária que sugeria o dia 12 de
junho como uma data para
demonstrar o amor ao parceiro
através de presentes. 

O slogan de sua campanha,
inclusive, era: "Não é só com beijos
que se prova o amor".

O dia foi escolhido aproveitando-se
da fama de Santo Antônio, santo
português conhecido como santo
casamenteiro e protetor dos noivos.

Que é comemorado no dia 13 de
junho é a véspera do dia de Santo
Antônio, considerado o "santo
casamenteiro".

Tal data fez sucesso no país e
tornou-se oficialmente a ocasião
para demonstrar o amor entre
casais.

Hoje em dia, junho é um dos meses
mais lucrativos para o comércio.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

MARLENE MIRANDA 



Fora do Brasil, o dia Dia de São
Valentim (Valentine's Day) nos
países europeus e nos EUA, o dia
dos namorados é o Dia de São
Valentim, comemorado em 14 de
fevereiro.

A data é uma referência a um
padre romano chamado Valentim,
que no século III foi condenado à
morte por contrariar as ordens do
imperador Cláudio II.

O monarca havia proibido a
realização de casamentos, pois
acreditava que homens casados
não eram bons soldados.

Entretanto, o padre Valentim,
crendo que o casamento fazia
parte dos planos divinos, continuou
a celebrar matrimônios, indo contra
as ordens do estado.

 Assim, depois de descoberto, foi
preso e morto pelo imperador,
provavelmente no mês de fevereiro.

Mas antes, quando era prisioneiro,
apaixonou-se por uma moça e
passou a lhe enviar cartas, em uma
delas é possível que tenha assinado
"do seu Valentim".

 É por isso que uma das tradições
dos povos que cultuam esse dia é
enviar cartões à pessoa amada.
 ação.

Provocação na dose certa um
pouquinho de provocação é
essencial para esquentar o clima já
que ela é responsável por aumentar
as expectativas e a antecipação do
acontecimento principal.

Por exemplo, não tire toda a roupa
de uma vez só sem sequer fazer um
charme.

Passe a remover uma peça por vez,
desenvolvendo todo um clima de
mistério sobre as roupas que
permanecem e o que elas cobrem.

Misture tudo sempre, beijos
quentes e frios, carinhos e oral. 

Ser imprevisível sempre aumenta o
interesse. 

No século V, o papa Gelásio passa a
reconhecer o padre como santo e
institui o Dia de São Valentim.

 A partir de então, Valentim passa a
ser um símbolos dos apaixonados.

Outro fato que contribuiu para que
a data fosse decretada em fevereiro
é que nesse mesmo período do ano
havia uma festa pagã em Roma
intitulada "Lupercalia".

O festival marcava a transição para
a primavera e prestava
homenagens a deusas mitológicas,
sendo também uma oportunidade
para a prática de atos sexuais.

Com a oficialização da religião
católica, a Igreja resolveu banir o
festival, transformando-o em um
evento relacionado ao cristianismo.

Já em Lisboa, é tradição celebrar
um casamento coletivo no dia 13 de
junho, na própria Igreja onde Santo
Antônio nasceu.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



Aproveite a data para fazer algo
que você e seu companheiro
dificilmente fazem ou que nunca
tenham feito.

1. Programe um jantar romântico

Combinem um jantar em algum
restaurante que ambos gostem. Ou
então, preparem juntos um prato
especial para celebrar o amor nesse
dia

2. Façam um jogo de perguntas e
respostas

Organize um jogo com perguntas e
respostas sobre a relação. A ideia é
que seja divertido e romântico.
Quem perder pode cumprir uma
tarefa no dia seguinte, como
preparar o jantar, por exemplo.

3. Faça uma caixa-surpresa para o
seu amor

Que tal fazer você mesmo o
presente para o seu amor? 

É super original e certamente será
uma surpresa e tanto!

Você pode decorar uma caixa bem
bonita e colocar dentro bilhetinhos,
bombons e outras guloseimas,
fotos e pequenas coisas que
remetam ao amor e
companheirismo de vocês. 

Use a criatividade!

4. Espalhe mensagens de amor
pela casa

Se você mora junto com seu
companheiro(a), surpreenda-o com
bilhetinhos carinhosos pela casa.
Pode ser em lugares improváveis,
como na gaveta de meias, no
armário do banheiro ou até mesmo
no carro.

5. Viajem sozinhos para um lugar
especial

Façam uma viagem só os dois para
um lugar tranquilo, onde possam se
conectar, conversar e namorar
bastante sem interrupções.

6. Assistam um filme ou uma série
juntos

Planejem uma ida ao cinema para
assistir aquele filme que os dois
estavam com vontade de ver, ou
então, façam uma sessão de
cinema ou uma maratona de séries
no aconchego de casa.

6 IDEIAS PARA
SURPREENDER O SEU
AMOR NO DIA DOS
NAMORADOS

FILMES PARA
ASSISTIR NO DIA DOS
NAMORADOS
Selecionei alguns filmes
românticos que podem ser uma
boa pedida para a data. Confira!

Casamento Grego (Joel Zwick,
2002)

A Dama e o Vagabundo (animação
Disney, 1955)

Dirty Dancing, Ritmo Quente (Emile
Ardolino, 1987)



Simplesmente Amor (Richard
Curtis, 2003)

Moulin Rouge (Baz Luhrmann,
2001)

Sr. e Sra. Smith (Doug Liman, 2005)

Amizade Colorida (Will Gluck, 2011)

Como se Fosse a Primeira Vez(Peter
Segal, 2004)

Eu Odeio o Dia dos Namorados (Nia
Vardalos, 2009)
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CLUBE DO
LIVRO
dicas de livros que
vão mudar seu
relacionamento
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O astro do country, Blake Harper,
está enfrentando problemas com
sua carreira meteórica, após uma
série de escândalos.

Uma música e um clipe novos
podem salvá-lo de ser odiado
pelos fãs, mas a modelo que
interpretaria com ele desiste em
cima da hora.
Surpreendentemente, seu assessor
encontra na lanchonete em que
estão tomando seus cafés a musa
que pode alavancar a carreira do
cantor.

Kira não gosta de country e
tampouco da ideia de ser musa,
mas... por um bom dinheiro e um
contrato de namoro, ela também
pode pagar suas contas atrasadas
de forma meteórica!

A VIRGEM E O ASTRO DO
COUNTRY: ESTRELAS DO
TEXAS

Comprar l ivro

Aurora Devonne é uma jovem
espirituosa e cheia de vida que se
encontra em meio de um mar de
dívidas. Por ironia do destino ela se
vê numa entrevista de emprego
para ser babá de uma doce
menininha, mesmo sem nenhuma
experiência ela embarca nessa
jornada.

Era para ser apenas pelo salário,
sem nenhum envolvimento
pessoal e laços de afeto. Mas a
adorável babá acaba conquistando
toda a família, em especial Ethan
Lewis, seu patrão milionário,
recluso e que vive as agruras da
morte de sua esposa. Aurora trás
para casa dos Lewis não só seus
serviços, mas lições de vida, amor e
um grande mistério que ronda-a
desde seu nascimento.

ADORÁVEL BABÁ
AUTORA OLÍVIA UVIPLAIS 

Comprar l ivro

https://www.amazon.com.br/gp/product/B08PBZNMH1/ref=ppx_yo_dt_b_d_asin_title_o01?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.com.br/gp/product/B07PB5BWM7/ref=ppx_yo_dt_b_d_asin_title_o03?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.com.br/gp/product/B08PBZNMH1/ref=ppx_yo_dt_b_d_asin_title_o01?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Ol%C3%ADvia+Uviplais&text=Ol%C3%ADvia+Uviplais&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com.br/gp/product/B07PB5BWM7/ref=ppx_yo_dt_b_d_asin_title_o03?ie=UTF8&psc=1
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POR DE TRÁS DA FLORA
VAGINAL, A IMPORTÂNCIA
DOS CUIDADOS DIÁRIOS. 

Especialista e Sexualidade
e Saúde íntima

DRA. CAMILA MARIANY 

O que é flora vaginal?

Conhecer o próprio corpo não
deveria ser um tabu. 

Mas quando se fala em flora vaginal
muitas mulheres se sentem
perdidas.

O termo refere-se à microbiota
presente na região da vagina,
colonizada por mais de 200 micro-
organismos ,como bactérias e
fungos, muito importantes.

Que são capazes de manter o meio
saudável e proteger contra outros
agentes nocivos para a saúde. 

As bactérias que mais predominam
são as do gênero Lactobacillus
conhecidas como micro-organismo
do “bem”, presentes em todo o
canal vaginal de mulheres
saudáveis em idade reprodutiva. 

Os lactobacilos protegem a vagina
mantendo uma fina camada de
proteção. 

Produzindo ácido lático que
mantem o pH vaginal ideal que já é
naturalmente ácido , fazendo com
que esses agentes não sobrevivam. 

O QUE ACONTECE QUANDO A
FLORA VAGINAL ESTÁ EM
DESEQUILÍBRIO? 

A flora vaginal precisa estar em
equilíbrio para manter a região
íntima longe de possíveis
consequências, sendo necessário
um “conjunto de cuidados diários”. 
 
Quando há um desequilíbrio o
potencial hidrogeniônico (pH) da
região é alterado. 

Ou seja, o ambiente da região
íntima torna-se favorável á
proliferação dos agressores, com
grandes chances de desenvolver
algum tipo de infecção. 

Principalmente a vaginose
bacteriana e a candidíase.

Causando coceira, corrimento,
ardência, odor desagradável.

DENTRE ELES,
TEMOS: 



Streptococcus B:

Também conhecido por
Streptococcus agalactiae, é uma
bactéria comum na flora vaginal e
gastrointestinal. 

Embora seja inofensiva, é um risco
para gestantes, se infectar o recém-
nascido durante o parto pode
provocar complicações. 

Mesmo que o índice de contágio
seja bem baixo para o bebe, o
exame de detecção é obrigatório
no pré-natal.
 
Vaginose bacteriana: 

É uma infecção bacteriana
extremamente comum, ocasionada
pela diminuição dos lactobacilos
comensais e proliferação
simultânea de cepas patogênicas
como Gardnerella vaginalis. 

Pode causar irritação no canal
vaginal, dor local durante a relação
sexual e ao urinar, odor muito forte
e presença de secreção. 

Tricomoníase: 

Causada pelo protozoário
Trichomonas vaginalis, essa
infecção é transmitida
sexualmente, torna a região
suscetível á contaminação por
outras DSTs. 

Surgindo corrimento, às vezes
prurido, dor ao urinar e durante a
relação sexual, e pode ser
assintomática. 

Candidíase: 

Trata-se de uma infecção
desencadeada principalmente por
um fungo denominado Candida
albicans , presente em pequenas
quantidades na flora vaginal. 

Não é considerada uma DSTs. 

Quando ocorre um desequilíbrio, o
microrganismo se multiplica e
ocasiona a infecção.

Principalmente quando a
imunidade está baixa.

Causando coceira, corrimento e
irritação na região da vagina.

Na maioria dos casos a candidíase é
leve, porém em algumas mulheres
podem desenvolver uma infecção
grave. 

Cervicite: 

É uma inflamação do colo do útero
causada por o uso excessivo da
pílula anticoncepcional quanto por
agentes nocivos como a Neisseria
gonorrhoeae , chlamydia
trachomatis ou herpes vírus. 

Obs: As bactérias que estão
presentes nos corrimentos também
podem causar inflamações na
região externa feminina (vulva)
causando o que chamamos de
vulvovaginite.

CORRIMENTO OU
LUBRIFICAÇÃO
FEMININA?

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



Normalmente quando a microbiota
é saudável, temos uma secreção
fisiológica transparente, ás vezes
ela pode ser mais transparente ou
mais branca amarelada, levemente
pegajosa e sem odor.  

Entretanto, dependendo do
período hormonal, essa secreção
pode mudar o aspecto e a
quantidade, podendo se apresentar
mais viscosa ou intensa. 

É uma lubrificação produzida
naturalmente pelas células do colo
do útero. 

A vagina tem cheiro de vagina e
calma, é natural. 

Cada mulher tem um cheiro único
devido a muitas coisas que podem
influenciar.  

Porém, quando vem acompanhada
de odor desagradável, dor, coceira,
vermelhidão, em uma quantidade
maior de secreção é indicativo de
que algo não está bem.

Lenços umedecidos/protetores
diários;
Idade (pós-menopausa).

VÁRIOS FATORES PODEM
INFLUENCIAR A MICROBIOTA.
COMO: 

Episódios de estresse;
Medicamentos como
antibióticos e corticoides;
Tabagismo;
Lavagem incorreta da região
íntima;
Alterações hormonais;
Uso de roupas muito apertadas
ou sintéticas;
Piscinas e saunas;
Baixa imunidade;
Hábitos alimentares/ jejum
prolongado;

VAMOS AGIR!

Use água, sabonete líquido com
pH neutro específico para lavar
a região,evitando a lavagem
excessiva e interna;
E ao usar o sabonete íntimo, use
com moderação ( nada de
sabonete comum viu);
Na hora do sexo não dispense a
proteção, use preservativo;
Faça xixi após as relações
sexuais;
Se você tem o hábito de utilizar
lubrificantes, os produtos à base
água são os mais indicados,
saliva jamais;
Ao usar o banheiro, limpe
sempre de frente para trás, ou
seja, da vagina para os ânus;
Antes de usar o banheiro
certifique-se que suas mãos
estão higienizadas;
Cuidado com o uso de produtos
perfumados na região íntima.
Busque por produtos
específicos e antes de usar
conheça sua composição,
existem vários ativos
eficazes,como: aloe vera,
barbatimão, aroeira ;
Roupa molhada não combina
com microbiota saudável. Ao
sair da piscina, evite ficar muito
tempo com o biquíni molhado. 

Assim como escovar os dentes, a
higiene íntima deve ser prioridade!

Confira alguns hábitos que valem a
pena investir: 



Cuidar da imunidade é
indispensável;
Tenha uma boa noite de sono,
além de muitos benefícios
ajuda a controlar o estresse
também;
Evite usar protetores diários
com muita frequência.

Opte por peças com tecidos mais
arejados, com menor capacidade
de absorver produtos de limpeza. 

Outra coisa importante seria evitar
lavar e deixar as peças íntimas
secando no banheiro, leve suas
calcinhas para secar em um
ambiente seco e arejado. 

E de preferência durma sem
calcinha! Pois além de ser mais
confortável, trás inúmeros
benefícios para a mulher. 

Já pensou cuidar da região íntima
dormindo? 

Então experimente. Isso faz um
bem danado! 

QUE TAL DORMIR
SEM CALCINHA?

A ALIMENTAÇÃO PODE
SER UMA ALINHADA!

Inclua produtos saudáveis na
alimentação como: fontes de
probióticos, iogurtes, coalhadas,
kefir, kombuchas, vinagre de
maçã;
Alimentos orgânicos e integrais
como: chá verde, verduras,
legumes (couve, alho, batata
doce) frutas (cranberry);
Curry, alecrim, cúrcuma,
gengibre contém propriedades
antioxidantes e antifúngicas,
que contribui com sistema
imunológico e auxilia na
restauração ou manutenção do
equilíbrio da flora vaginal;
Consumir nozes e sementes
ajudam a prevenir a secura
vaginal e regular os ciclos
menstruais;
Beba muita água, pois ajuda a
hidratar as membranas da
vagina, contribuindo com a
lubrificação. 

As roupas íntimas tem influência
direta na higiene, por isso, é
indispensável utilizar peças que
favoreçam a circulação e a
transpiração. 

ATENÇÃO ESPECIAL QUANDO
ESTIVER MENSTRUADA!
Durante o período da menstruação,
a higiene também deve ser
redobrada, o sangue altera o pH da
vagina. 

Para quem usa absorvente
descartável, é preciso ficar mais
atenta ainda. 

Porque pode abafar a região íntima
e criar um ambiente propício para
proliferação patogênica. 

Já o absorvente interno, apesar de
oferecer um risco menor de alergias
do que o externo, ele absorve todo
conteúdo menstrual na parte
interna da genitália feminina. 

Entretanto, esse material, quando
deixado por muito tempo dentro
do corpo, pode acarretar em danos
à saúde também.



Temos como alternativas o coletor
menstrual, o absorvente de pano e
a calcinha absorvente, que além de
ser mais econômico é bem mais
saudável que os absorventes
descartáveis. 

Você já usou algum desses
produtos? 

Eu sempre me preocupei com essa
questão íntima, desde a minha
primeira menstruação, na época
não existiam tantos acessos á
informações como hoje. 

Com 13 anos eu me deparei com
um corrimento, que me deixava
muito desconfortável. 

Desesperada sem saber o que fazer,
procurei um médico e foi aí que eu
conheci a candidíase. 

Durante e após o tratamento, os
cuidados redobraram, só que a
lavagem excessiva e a minha má
alimentação, fazia com que a
infecção sempre voltasse.

Interferindo na minha autoestima.
E sabe de uma coisa? 

Durante todo o período, eu
descobri que a minha cura ia muito
além de usar medicamentos, eu
precisei reeducar minha
alimentação, cuidar da minha
imunidade, fazer exercícios físicos e
trabalhar o meu emocional. 

No início foi difícil mais esses novos
hábitos mudaram a minha vida por
completo. 

Hoje me vejo livre desse problema,
e vejo a necessidade de que mais
mulheres busquem por conhecer
mais o seu íntimo. 

MINHA
EXPERIÊNCIA COM
A CANDIDÍASE 

DEPILAR OU NÃO A
REGIÃO ÍNTIMA? 
A depilação íntima é um assunto
que gera muita polêmica.

É algo que também merece
atenção !

O excesso de depilação elimina a
camada de proteção da pele e
facilita a ocorrência de irritações,
podendo ser porta de entrada para
infecções. 

Apesar que muita gente diga que
depilar por completo não causa
nada,  há estudos que defendem
uma possível mudança da flora
vaginal com o procedimento.

A depilação é uma opção pessoal,
mais saiba que os pelos protegem a
região íntima. 

Então fica a ressalva de sempre
procurar por profissionais
capacitados que oferecem higiene
e segurança. Ou aparar os pelos em
casa !

CONHECIMENTO
É LIBERTADOR

http://www.korui.com.br/saiba-como-usar-o-coletor-menstrual/
http://www.korui.com.br/absorvente-de-pano-funciona-um-guia-pratico-para-voce-escolher-o-modelo-ideal/
http://www.korui.com.br/5-vantagens-da-calcinha-absorvente-que-vao-te-deixar-apaixonada/


Toda mulher deseja se sentir bem e
ter uma qualidade de vida, mas
infelizmente é uma região que as
vezes só é percebida quando ocorre
alguma disfunção. 

Às vezes por vergonha, ou até
mesmo por não achar tão
necessário. 

Nossa flora vaginal é algo
extremamente sensível, não basta
se lavar apenas, mais também em
“como se higienizar”, em “como
cuidar da alimentação”... 

Uma série de coisas que fazem
toda diferença. 
Agora que você já sabe a
importância de manter a flora
vaginal saudável , não deixe de se
cuidar! 

Afinal de contas estamos falando
de uma região com secreção, perto
do canal anal e da uretra, e ainda
por cima composta por uma pele
sensível sujeita a uma série de
fatores internos e externos. 

Quando entendemos os fatores que
originam as causas das doenças e
como se desenvolve, passamos a
transformar dores em
aprendizados!
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SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

INTIMIDADE: FATOR
INDISPENSÁVEL PARA
RECONSTRUIR SEU
RELACIONAMENTO 
Algumas pessoas se queixam que
sentem uma grande distância entre
elas e sua parceria. 

Mesmo quando existe frequência
nas relações sexuais, elas não
conseguem entender o porquê
desse sentimento. 
 
No inicio do relacionamento tudo é
lindo, maravilhoso, intenso demais.

É uma delícia essa fase em que o
casal deseja a todo momento estar
juntos, se chama por apelidos
carinhosos, o sexo é intenso e
gostoso. 

Essa fase é chamada de paixão.
Sim.

E, cientificamente falando, é um
período que pode durar até dois
anos.

Porém ela passa. 

E até nisso, existe o lado bom. 

Ela dá espaço ao amor verdadeiro.

A partir de agora tudo tende a se
tornar menos intenso e mais
duradouro. 

Passa-se a ver os defeitos do outro
e, de igual modo, as verdadeiras
qualidades. 

Passar um tempo ao lado da sua
parceria sem dizer uma palavra
sequer, apenas trocando carícias,
assistindo um filme, conversando
quer dizer muita coisa, inclusive
que o relacionamento está
chegando a um novo patamar.
 
O casal está estreitando laços e
fortalecendo a intimidade entre
eles. 

Vale ressaltar que a intimidade
nada tem a ver com falta de
privacidade como, por exemplo, ir
ao banheiro com a porta aberta,
compartilhar redes sociais, mexer
na bolsa, mexer no celular. 

E a mesma não está limitada a
dormir juntos, tomar banho juntos
ou fazer sexo. 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal
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É muito mais do que isso, está
muito mais ligada a dividir
momentos juntos, ao sentimento
de afeto dentro do relacionamento,
que a interação sexual em si. 

É uma relação estreita, um convívio
muito próximo entre duas pessoas
ou mais.

Para que não haja o
distanciamento entre o casal após
baixar o fogo da paixão, é preciso
estar atento aos três estágios
principais da intimidade, isso trará
mais confiança e segurança a esse
relacionamento amoroso. 

São eles:

Quanto mais intimidade o casal
tem, mais conhecimento é
agregado e, da mesma forma,
quanto mais se conhece o outro,
mais intimidade o casal terá.

1.   CONHECIMENTO
Conhecer a história da parceria. Seu
passado, se houve algum fato
marcante na vida da pessoa,
compartilhar entre si.

O que ele deseja para o futuro,
profissionalmente, vida
sentimental, filhos. 

Quais seus valores, crenças, religião,
seus gostos. 

Lembrando que conhecer a
parceria não é uma etapa de
entrevista como na busca por um
novo emprego. 

Esse conhecimento vem com o
tempo, à medida que passam mais
momento juntos, vão revelando
fatos uns aos outros. 

2.   SEGURANÇA
 Transmitir segurança á parceria de
forma verbal ou não verbal é de
extrema importância. 

Ao revelar um segredo, uma
fraqueza, um desejo, o (a) parceiro
(a) precisa confiar que nada será
revelado a terceiros e, mais do que
isso, ele não será julgado, criticado
ou até mesmo abandonado.

3.   APOIO
Vocês estão passando para um
novo patamar na relação e, nada
mais esperado que ter o apoio do
(a) parceiro (a). 

Uma palavra amiga, não um
conselho, mas dizer de forma
carinhosa e amável que você está
ali para o que ele (ela) precisar. 

Ou, através de suas atitudes,
demonstrar que sempre estará ali
quando for preciso. 

Sabe quando a pessoa está meio
para baixo? 

Preparar uma comida preferida,
fazer uma massagem, colocar uma
musica que ela goste. Isso é apoiar,
amparar.
 
Existem 07 tipos de intimidade.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



E, quando o casal alcança pelo
menos o nível de 70% em cada
uma delas, dizemos que tem-se o
relacionamento bem próximo da
perfeição.
 
Antes de falar detalhadamente
quais são os 07 tipos de intimidade,
preciso esclarecer que, para certas
pessoas, praticar uma determinada
intimidade é mais fácil que praticar
outras. 

Certas intimidades são natas.
Outras precisam ser praticadas.
 
Essas intimidades natas são
intituladas Primárias. 

E as intimidades não
predominantes, mas com um nível
de dificuldade acessível, são
chamadas Secundárias. 

Você sabia que as intimidades
primárias e secundárias podem se
inverter dependendo de cada
pessoa que você se relaciona? 

Elas são afetadas pelas memórias
anteriores e pela segurança que a
parceria lhe transmite.
 
Vamos conhecer agora os 07 tipos
de intimidade e suas características
para que você busque um
relacionamento amoroso pleno e
feliz.

Andar de mãos dadas na rua, por
exemplo, é o desenvolvimento de
uma intimidade. 

Não é obrigatório e não deve ser
feito de maneira forçada. 

Desde que ambos gostem, é uma
demonstração pública de carinho e
cumplicidade mútua.

2. INTIMIDADE
EMOCIONAL
É quando o casal revela os seus
anseios, seus sentimentos, expressa
suas emoções, se abrem um para o
outro. 

É um dos momentos que se deve
mais confiar. 

Principalmente os homens, que
normalmente tendem a não se
abrir, a serem mais reservados por
pensarem que o fato de revelarem
seus anseios e tristezas é sinal de
fraqueza.

Eles precisam sentir confiança na
pessoa a qual revelarão suas
emoções.

3.  INTIMIDADE
INTELECTUAL

1.   INTIMIDADE FÍSICA
É todo tipo de contato físico que
não envolva sexo. 

Um carinho, um beijo, um abraço,
uma massagem. 

Neste aspecto duas questões
principais chamam a atenção. 

É preciso respeitar o outro quanto
às suas particularidades. Incentivá-
lo a estudar, a se desenvolver
intelectualmente é excelente, mas
não vale recriminá-lo caso ele (ela)
não o queira fazer.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



Considerá-lo inferior por ser menos
estudado, por não gostar de leitura,
etc. 

Também é descabido querer que o
(a) parceiro (a) goste dos mesmos
temas que você. 

Talvez você ame falar sobre política
e tudo que envolva a nação e seu
(sua) parceiro (a) ame tudo que se
refere a futebol. 

A não aceitação das diferentes
formas de pensar causa verdadeiros
conflitos nos relacionamentos.

É preciso respeitar as crenças
religiosas mesmo que não haja
compartilhamento mútuo.

Esse é um tema significativamente
delicado, que pode gerar muitos
conflitos se não for bem
administrado pelo casal.

 Já atendi casais que se
desentenderam porque o homem
não era muito de postar fotos do
casal, dos momentos vividos, nas
redes sociais. 

A mulher não se sentia segura com
isso, pensando que ele poderia
estar escondendo algo. 

Existem perfis diferentes.

Um gosta de postar a todo instante
nas redes outros são mais
reservados e não gostam. E não há
nada errado nisso. 

Não há nada de errado nas
postagens. 

Nesse caso de desconfiança é
preciso voltar nos 03 estágios da
intimidade e rever seus conceitos.

 Intimidade digital também não
quer dizer compartilhamento de
senhas de redes sociais, e-mails.

Não é controle.

É transmitir confiança e segurança
para o outro.

5.   INTIMIDADE
ESPIRITUAL
Pode acontecer de o casal não
professar a mesma fé. 

4. INTIMIDADE
FINANCEIRA
 É de suma importância planejar a
vida financeira juntos, jogar aberto
sobre contas e dividi-las quando
possível. 

Ajudar o outro financeiramente
quando precisa ou investir em um
novo projeto. 

Da mesma maneira é importante
saber respeitar os limites, as
individualidades. 

Cumprir o que o casal combinou
para alcançar aquele objetivo tão
sonhado. 

Ser claro e honesto de forma que
não gere desconfianças de que o (a)
parceiro (a) está fazendo algo
diferente do combinado.

6.   INTIMIDADE
DIGITAL

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



Essa, claro, não poderia ficar de
fora. É se comunicar. 

É falar do que gosta e,
principalmente, do que não gosta.

O que te dá prazer naquele
momento, fetiches e vontades. 

Daí entra também a questão da
comunicação e segurança. 

Saber que pode se abrir para a
parceria sem julgamentos, sem
críticas. 

E saber respeitar caso o outro
também não queira compartilhar
daquela idéia.

E o que fazer quando um dos
parceiros percebe que está se
formando um abismo entre os
dois? 

Não há diálogo, proximidade, troca
de carinhos, a solidão está se
instalando no relacionamento?

Primeiramente é necessário
entender qual a intimidade é mais
fácil para os parceiros
administrarem individualmente.
Trabalhá-la. 

Por exemplo, se o homem tem
mais facilidade na intimidade
sexual, vamos então pontuar os 03
estágios desta intimidade na vida
do casal. 

Conversar, de forma a conhecer as
vontades, desejos, anseios um do
outro.

7.   INTIMIDADE SEXUAL Saber se houve algum trauma no
passado que tem feito com que o
(a) parceiro (a) se trave.

Lembrar que os dois precisam ser
um livro aberto, sem julgamentos
ou críticas, transmitir segurança. 

Se apoiarem nesse momento de
exposição mútua. 

Não é uma tarefa fácil, mas é
apenas o primeiro passo para
recuperar todas as intimidades que
envolvem o casal.
 
Se para a mulher já é mais
tranquilo se abrir emocionalmente,
vamos começar por aí também.

Saiba que o (a) parceiro (a) de
forma alguma deve menosprezar o
que a parceria sente. 

Quando ela se abrir, dizer o que a
está incomodando, ferindo,
chateando, é importante não
diminuir a sua dor. 

Entenda a origem desse
sentimento que, para você, pode
não ser nada significativo, mas tem
ferido e afastado esta parceira. 

O simples fato de dizer a ela que
isso é uma frescura sem
importância não fará com que sua
parceira e seu relacionamento
sejam curados, dê a devida
importância.

É certo que, se o relacionamento já
se encontra desgastado o suficiente
para que o casal não sinta mais
nenhuma conexão entre si, ou seja. 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



Sente que são apenas amigos, a
ajuda profissional é recomendada.

Ao tratar determinados assuntos,
feridas se abrem de forma que se
não forem bem curadas destroem
para sempre a relação.

Sim, você pode e deve dar o
primeiro passo para a reconstrução
deste relacionamento. 

Se ame, se fortaleça, se conheça
(qualidades e pontos a melhorar),
faça o que está em suas mãos para
que seu relacionamento tenha a
chance de florescer. 

Mas, o principal relacionamento a
ser trabalhado é você com você
mesma (o). 

Em seguida, sua parceria será
envolvida nesse processo.



Se Liberte e Aprenda a
dizer NÃO sem culpa;
Tome as rédeas da sua
vida;
Tenha o relacionamento
dos seus sonhos!

Agende uma sessão
de Autoconexão sem

custo!

Terapeuta Especialista emTerapeuta Especialista em
Relacionamento Autoestima femininaRelacionamento Autoestima feminina

Não aceite menos

Merecedo que vocêdo que você

(21) 97140-4698

@helenamoraes.oficial

https://wa.me/5521971404698%20?text=Ol%C3%A1,%20vi%20na%20revista%20e%20quero%20saber%20mais.
https://www.instagram.com/helenamoraes.oficial
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VÍCIO EM PORNOGRAFIA
Será que é possível alguém se viciar
em pornografia?

Um estudo realizado por Valerie
Voon e pesquisadores da
Universidade de Cambridge
descobriram que usuários
compulsivos de pornografia
reagem a pistas pornográficas da
mesma forma que viciados em
drogas.

Reagem a pistas de drogas, ou seja,
existe sim o vício em pornografia
mais a maioria das pessoas não
acreditam e/ou aceitam que estão
dependentes.

Existe uma área no cérebro
chamada “ rede de recompensa “,
nessa área o prazer é processado. 

E avaliado, e no centro dessa rede
está o estriado ventral ou o centro
de recompensa ( é nesse lugar onde
nosso sentimento de prazer é
inicialmente produzido ), nesse
local fica registrado tudo o que é
delicioso, tudo o que queremos
mais. 

Quando nesse centro está a
pornografia, você não consegue se
controlar e sempre quer mais.

Pessoas viciadas em pornografia
quando são expostas aos estímulos
( assistem ), tem processos duas
vezes mais ativos no estriado
ventral.

E em resposta a um vídeo explícito,
há um aumento de atividade no
centro de recompensa, igual a
outros viciados em drogas ou
álcool, por exemplo.

Áreas ativadas após um viciado
assistir pornografia.

Especialista em Sexualidade
e Saúde Íntima
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Escalada: a pessoa viciada tem
que consumir mais pornografia
com o passar do tempo para
conseguir a mesma satisfação,
ou a pessoa escalou para
gêneros diferentes de
pornografia ao longo do tempo;

Sintomas de abstinência:
quando o dependente
interrompe ou passa um certo
tempo sem pornografia,
começa a demonstrar sintomas
físicos ou emocionais de
abstinência, como: ansiedade,
dores de cabeça, suor, agitação,
irritabilidade ou náuseas;

Dificuldade de controlar o uso:
na maioria das vezes assiste
mais pornografia do que
gostaria, como se não
conseguisse parar;

Consequências negativas: o
indivíduo continua usando
pornografia mesmo após
reconhecer que está lhe
fazendo mal;

Perda de tempo e de energia:
perde muito tempo procurando,
usando, escondendo ou se
recuperando do uso de
pornografia;

Desejo de parar: quando o
viciado já procurou um jeito de
acabar com o vício e ainda não
encontrou, a solução é procurar
um especialista no assunto.

Alguns sintomas de que você está
viciado ( a ):

Entender que o vício é um
problema e decidir se livrar
dele;

Reconhecer que este problema
está prejudicando sua vida e
dos que estão ao seu lado;

Decidir mudar e procurar ajuda
profissional, alguém que possa
te entender, te ouvir e ajudar
superar esse momento;

Reconhecer o motivo que o
levou a assistir pornografia, se
foi para preencher um vazio ou
só por curiosidade;

Se manter ocupado ( a ),
procurar fazer exercícios físicos (
que liberam endorfinas e te
deixa relaxado ), sair do lugar
que serve de gatilho pra você
ver pornografia;

Ter disciplina é um dos fatores
pra você superar esse mal, pois
alguém que é disciplinado e
tem foco nas suas metas e/ou
objetivos ( como vencer o vício )
dificilmente cairá na tentação
de ceder ao desejo de estar
naquilo que a vicia.

Seja mais sociável, quando você
não procura as pessoas pra sair,
relaxar, você fica mais suscetível
ao vício.

Vá se livrando aos poucos de
tudo que lhe lembra do vício,
vídeos, revistas, por exemplo;

Alguns conselhos para tentar sair
desse vício: ( é importante
procurar um especialista no
assunto )



Esforce-se para evitar ver
pornografia e cumprir com sua
palavra para não cair em
tentação e caso caia, não
desanime! Levante-se e
caminhe de onde parou.

Conhecer a si mesmo, tentar
entender mais sobre
sexualidade, para que você
amplie sua mente, tome
decisões corretas e continue
firme e forte.

Não sabe se está viciado em
pornografia? Clique aqui e
marque uma consulta. 
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RELACIONAMENTO
ABUSIVO: 6 SINAIS
DE ALERTA
Um relacionamento abusivo não
começa com tapa na cara ou
ameaças de morte. 

A violência, inclusive, pode jamais
se manifestar de forma física.
Infelizmente, isso não significa que
a dor e a destruição sejam menos
reais. 

Um relacionamento abusivo pode
acontecer com qualquer pessoa,
seja homem ou mulher, mas o que
seria um relacionamento abusivo?

Para entender o relacionamento
abusivo, é preciso ter em mente
que ele não tem a ver apenascom
agressões, mas também com a
intenção de desmerecer o outro. “ 

A definição pode de um
relacionamento abusivo, é difícil
mas ao mesmo tempo simples, é
aquele em que há uma
desigualdade de poderes e
possibilidade para as pessoas que
fazem parte dessa relação. 

Há uma pessoa oprimida e um
opressor”, diz Fabíola Freire Melo,
doutora em Psicologia da
Educação e Professora do Curso de
Psicologia da PUC. Vejamos 6 sinais
de alerta de um relacionamento
abusivo.

1.Excesso de “amor”

O abusador pode ser um sujeito
extremamente romântico, gentil,
vorazmente apaixonado. 

Ele é capaz de erguer um
impressionante pedestal e colocar
sua escolhida no topo, alimentando
a autoestima feminina de modo
singular. 

Quando devemos perceber o
“excesso” como um aviso? 

Quando os dias antes do “momento
especial” forem narrados como
negativos, com episódios de brigas,
de humilhações, de cobranças ou
ciúmes. Se o romantismo surge
para tapar buracos, cuidado! 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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Não é amor quando apenas em um
dia da semana, ou do mês, existe
paz. Não é amor quando a surpresa
vem para silenciar um
desentendimento, que precisa ser
resolvido.

2.Ele quer que você mude 
Outra característica de um
relacionamento abusivo é a
imposição 

— sutil ou não — de mudanças no
comportamento.Não estamos
falando de críticas construtivas, que
emergem em diálogos francos. 

É claro que a pessoa que vive com
você pode lhe sugerir novos
hábitos, lhe instigar a explorar
novos gostos. Isso é aprendizado,
crescimento, evolução! 

Porém, num relacionamento
tóxico, as sugestões de mudanças
ganham outros tons. Geralmente,
são moralistas. 

Ou melhor, de acordo com critérios
de certo, bom e belo do outro.

“Ora, o que custa uma pequena
adequação, quando o que está em
jogo é uma história de amor, não é
mesmo?”

3. O relacionamento abusivo é uma
teia 

Essa é uma das metáforas mais
recorrentes em relatos de
relacionamentos abusivos.

É interessante pensarmos sobre ela,
pois, de fato, a compreensão da teia
nos aproxima da experiência de
quem se vê enredada por laços
quase invisíveis 
—
 mas que paralisam.Uma teia se
constrói aos poucos.
Discretamente. Ser imperceptível, o
máximo que puder, a faz mais
poderosa.

4. Superproteção pode ser sinal de
relacionamento abusivo 
Essa é uma das linhas da teia. 

A superproteção pode parecer um
cuidado bonito, generoso. 

E, no início, não trará prejuízos.
Soará como um zelo, que reflete
carinho e preocupação.

O reconhecimento do
relacionamento abusivo é
complicado, justamente, porque
muitos sinais de alerta se
confundem com manifestações de
afeto. 

De longe, pode até parecer fácil
identificar a diferença.
Mas, para quem está enredado, a
distinção não é tão simples. 

É com o tempo que a
superproteção mostra seu lado
nefasto. 

A atitude solícita se transforma
numa arma de chantagem ou
depreciação. 

De repente, o préstimo é usado
pelo abusador como prova da
incapacidade da vítima.SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



 demonstração de sua inépcia em
realizar tarefas simples ou saber
desviar de perigos. 

A superproteção diminui a vítima,
na medida em que aumenta o
poder do agressor. Como “cuidador”
ele passa a ser fundamental para
cada ação, esvaziando a autonomia
de decisão

5. Agressão verbal e violência
psicológica

O relacionamento abusivo é uma
gangorra. Ora o agressor é gentil,
encantador, um apaixonado
devoto. 

Essa face positiva é que torna o
jogo emocional complexo. Afinal,
quando a humilhação parte
daquele que tanto ama, ela ganha
ares de razão. 

Em contrapartida aos momentos
de elogios, aos poucos, as críticas
depreciativas vão ganhando
espaço. 

Como são proferidas por uma
pessoa tão íntima, abalam e
fragilizam a identidade de quem as
ouve. Sim, as agressões e violências
morais de um relacionamento
abusivo podem surgir em forma de
xingamentos. 

Mas nem sempre elas são tão
claras. Comentários sutis são ainda
mais poderosos, porque minam as
defesas e perturbam a
interpretação objetiva.

É interessante pensarmos sobre ela,
pois, de fato, a compreensão da teia
nos aproxima da experiência de
quem se vê enredada por laços
quase invisíveis 
—
 mas que paralisam.Uma teia se
constrói aos poucos.
Discretamente. Ser imperceptível, o
máximo que puder, a faz mais
poderosa.

4. Superproteção pode ser sinal de
relacionamento abusivo 
Essa é uma das linhas da teia. 

A superproteção pode parecer um
cuidado bonito, generoso. 

E, no início, não trará prejuízos.
Soará como um zelo, que reflete
carinho e preocupação.

O reconhecimento do
relacionamento abusivo é
complicado, justamente, porque
muitos sinais de alerta se
confundem com manifestações de
afeto. 

De longe, pode até parecer fácil
identificar a diferença.
Mas, para quem está enredado, a
distinção não é tão simples. 

É com o tempo que a
superproteção mostra seu lado
nefasto. 

A atitude solícita se transforma
numa arma de chantagem ou
depreciação. 

De repente, o préstimo é usado
pelo abusador como prova da
incapacidade da vítima.SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

ME SEPAREI. E AGORA?
Quando uma relação acaba, surge
um conjunto de emoções que nem
sempre são fáceis de reconhecer,
quanto mais de gerir. 

Algumas pessoas à nossa volta são
solidárias enquanto outras nos dão
conselhos equivocados e a "pressa"
de que tudo volte à normalidade
muitas vezes nos faz tomar
decisões erradas. 

A falta de conhecimento e
estrutura emocional para lidar com
essa situação pode nos deixar no
fundo do poço e experimentar uma
dor semelhante a dor da morte.

Vimemos o temido Luto Amoroso.

O Luto Amoroso vem junto com
impotência, pois muitas vezes, a
sociedade cobra que sejamos mais
fortes, e nem sempre conseguimos
ser o suficiente, nos sentimos
impotentes, fracos.

Chorar por um amor que acaba,
muitas vezes é tachado de perda
de tempo. 

E o enlutado, além de conviver com
a certeza de que o ser amado
seguiu em frente, tem de encarar
um preconceito que aumenta
ainda mais sua reclusão. 

As mulheres demonstram mais os
sentimentos e não se furtam em
encarar a dor como uma forma de
aprendizado. 

Já os homens ainda têm
dificuldade de mostrar seu
sofrimento e, muitas vezes, o
próprio grupo de amigos é quem
hostiliza essa situação. 

O fim de um relacionamento é uma
perda que não é socialmente
considerada como significativa,
então vivenciar o luto nesse caso
pode se tornar mais difícil e os
danos, no entanto, podem ir além
dos psicológicos.

Uma pesquisa da Universidade de
Harvard apontou que, após a perda
de um ente querido por morte, as
chances de um infarto ficam 21
vezes maior. 

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

RENATA GAION



Essas emoções podem aumentar a
frequência cardíaca, a pressão
arterial e a coagulação do sangue, o
que, por sua vez, aumenta as
chances de ter um ataque cardíaco.

A ciência interdisciplinar que
estuda a relação do homem com a
própria morte e com a morte do
outro, afirma que, ao envolver
amor, qualquer perda é traumática
e deve ser respeitada.

Há sempre uma morte simbólica
porque há afeto. 

A dor é a mesma para todos. 

O que vai mudar é a rede de apoio
que aquela pessoa terá para ajudá-
la a se recuperar. 

O Especialista da Saúde e Bem-
Estar do Casal é o profissional mais
indicado para auxiliar nessa
jornada.

Eu não quero sentir mais isto.
Quero seguir com a minha vida.
Quero esquecê-lo e ser feliz."

Vivo procurando por ele nas redes
sociais, fico com raiva de ver meu
ex-marido fazendo coisas que não
fazia comigo. 

Camila S. M. 27anos.

Um desabafo como esse de Camila
é comum no meu consultório.

A ânsia de voltar à normalidade e
fazer desaparecer a montanha
russa de emoções que estão
associadas à separação é natural,
faz parte.

Ninguém gosta de sofrer, ninguém
gosta de ter crises de ansiedade e
de raiva. 

Precisamos de equilíbrio e paz. 

Os conselhos mais comuns nesse
momento são "Amor se cura com
outro" ou "A fila anda". 

Só que não anda rapidamente.

Afeto é algo que demora para se
estabelecer. 

Por isso, esquecer também. Há um
apego comum aos costumes
rotineiros e esses espaços vazios
vão ficar. 

A pessoa que busca ajuda de um
Especialista consegue restabelecer
tudo isso em menos tempo de
sofrimento.

QUANTO TEMPO DURA O
LUTO AMOROSO?

Até quando é razoável ter
vontade de chorar? 
E a raiva?
Como é que se lida com a raiva?
Como controlar a vontade de
procurar a pessoa nas redes
sociais? 
Como cair na tentação de não
pedir mais para voltar?

Quando é que a dor da separação
desaparece? 

"Estou inconformada, tenho muita
vontade de chorar. 
Não acho normal sentir isso até
hoje, passaram 3 meses.



Essas emoções podem aumentar a
frequência cardíaca, a pressão
arterial e a coagulação do sangue, o
que, por sua vez, aumenta as
chances de ter um ataque cardíaco.

A ciência interdisciplinar que
estuda a relação do homem com a
própria morte e com a morte do
outro, afirma que, ao envolver
amor, qualquer perda é traumática
e deve ser respeitada.

Há sempre uma morte simbólica
porque há afeto. 

A dor é a mesma para todos. 

O que vai mudar é a rede de apoio
que aquela pessoa terá para ajudá-
la a se recuperar. 

O Especialista da Saúde e Bem-
Estar do Casal é o profissional mais
indicado para auxiliar nessa
jornada.

"Não te amo mais" ou "Os meus
sentimentos mudaram". 

Há quem sinta que o tapete foi
arrancado dos pés com a revelação
de uma traição. 

Há quem já estivesse à espera do
ponto final há anos (ou até o
desejasse). 

As circunstâncias de uma
separação podem ter um grande
impacto na forma como nos
sentimos, na capacidade para
reagir com resiliência ou otimismo
em relação ao futuro. 

Cada história é única e cada pessoa
é que sabe aquilo que investiu,
aquilo que ganhou e perdeu com a
relação e aquilo que sente aquando
da ruptura.

AS RELAÇÕES NÃO
ACABAM DA MESMA
MANEIRA
Há quem termine por mútuo
acordo. 

Há quem acabe a relação com
discussões violentíssimas, outros
terminam por incompatibilidade
de objetivos e projetos de vida,
incapacidade de ver ou falar sobre
a relação no futuro, muitos atração
física torna-se ausente. 

Há quem sinta um soco no
estômago quando é surpreendido
com frases como.

10 ORIENTAÇÕES PARA
QUEM ESTÁ
ENFRENTANDO O LUTO
AMOROSO
O Especialista da Saúde e Bem-
Estar do Casal é o profissional
indicado para tirar o enlutado mais
breve possível dessa condição. 

" Se você estiver passando por um
luto amoroso e não consegue
superar, ou está com dificuldade de
conduzir sua vida de forma
satisfatória.

Procure um Especialista da Saúde e
Bem-Estar do Casal esse é o
profissional indicado para você."



Seguir essas orientações também
vão te ajudar:

1 – Respeite o Seu Luto.

Em primeiro lugar, é essencial que
entenda que o luto é uma fase e
que vai passar, mas que precisa ser
vivida.

Então, se tiver vontade de ficar
mais em casa, fique, se quiser
chorar, chore. 

Ficar triste faz parte, afinal, você
está se acostumando a uma nova
realidade, a viver sem a companhia
de alguém que passou um bom
tempo contigo. 

Seja paciente consigo mesmo e
acolha seus sentimentos. Elabore a
dor da perda: xingue, resmungue,
grite, chore, fale sobre sua perda.
Procure se deixar doer. 

2 – Tire Lembranças do Seu Campo
de Visão.
Manter porta-retratos com
fotografias do casal ou objetos que
tenham sido dados pela outra
pessoa apenas fará com que se
lembre dela com maior frequência.

Por isso, procure retirar tudo isso,
talvez mudar a decoração da casa,
renovar. 

Isso não é fugir do sofrimento e sim
evitar se chatear em momentos nos
quais não estava pensando no
ocorrido. 

Redes Sociais também devem ser
evitadas, não fique procurando
informações do ex.

3 – Fique Perto de Pessoas Que
Goste 

Quando nos sentimos tristes, nada
melhor do que estarmos ao lado de
pessoas que nos amam. 

Por essa razão, peça para que
familiares e amigos te façam
companhia, seja para desabafar,
dar um passeio ou qualquer outra
coisa. 

A energia que o carinho dessas
pessoas irá te proporcionar
certamente fará com que se sinta
mais forte.

4 – Encontre Novos Passatempos 
Depois de anos namorando, é
natural que grande parte das suas
atividades de lazer estejam
relacionadas ao outro. 

Que tal ir em busca de novas
opções de passatempo? Aproveite
para se conhecer, descobrir gostos
e preferências. 

Para isso, deixe o preconceito de
lado e se permita experimentar
novas modalidades de esporte,
dança e outras atividades. 

Saia do “grupo de pessoas
carentes”, aprenda a curtir sua
própria companhia. 

Estando em um relacionamento ou
não, quando estiver só abra um
espumante, aprecie a natureza,
reverencie a vida, fotografe as
flores, leia um livro.



5 - Descubra quem é você e quem
você gostaria de se tornar 

Muito do que a gente gosta nos
define. 

Nós somos nossa comida preferida,
os filmes que curtimos, os amigos
que escolhemos, as roupas que
vestimos, a estação do ano
preferida, nosso esporte, as cidades
que nos encantam.

Descubra quem você é, defina
quem gostaria de se tornar e
comece a focar nessa
transformação.

6 – Dedique-se a um Projeto
Pessoal 

Este também é um ótimo
momento para se dedicar a algo só
seu, talvez um projeto relacionado
à carreira, uma viagem. 

Aproveite para canalizar as suas
energias a uma coisa que te faça
bem. 

Assim, pouco a pouco, conseguirá
perceber que não precisa de
alguém para te completar, pois é
uma pessoa inteira e tem todas as
condições necessárias para ir em
busca dos seus objetivos.

7 - Suplementação de Serotonina 

Suplemento de Serotonina pode
ser uma boa opção para ajudar a
passar pelo luto amoroso. 

8 – Não fale mal do(a) Ex.

Caso tenha filhos, não os
contamine com seus rancores. Isso
faz com que as crianças sofram
mais. 

Evite também falar mal de seu ex-
parceiro para amigos e familiares.
Não alimente ressentimentos, isso
não é saudável. 

9 – Conheça Pessoas Novas

Apesar de não ser indicado que
busque um novo relacionamento
durante a recuperação de um
término, isso não significa que não
possa conhecer pessoas novas,
fazer amizades. 

Para isso, aceite mais convite dos
seus amigos para ir em lugares
diferentes ou vá por conta própria. 
Mudar de ares irá te fazer muito
bem, pode acreditar. 

Ver um relacionamento terminar é
doloroso, mas também é
completamente possível de ser
superado. 

Embora em muitos momentos
tenha a sensação de que as coisas
não irão mais se encaixar, acredite,
você irá voltar a ser feliz e será
agraciado pela vida com muitas
surpresas.

10 -Procure ajuda 

O Especialista da Saúde e Bem-
Estar do Casal é o profissional
indicado para te ajudar nessa
superação de maneira mais rápida
e menos dolorosa.



Por meio das sessões, você terá
mais condições de lidar com
asemoções como medo, tristeza,
culpa, raiva, alegria e saberá
aumentar sua capacidade de se
adaptar à mudança e se preparar
para o novo.

O Especialista vai fazer você
enxergar que, como a morte, é
importante respeitar o tempo de
luto que vem após uma separação.

O papel do Especialista é fazer com
que a pessoa entenda que o
relacionamento acabou e que é
preciso tirar coisas boas da
experiência vivida, sem traumas e
sem obstáculos para enfrentar uma
nova fase, que também pode ser
muito boa.
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“EJACULAÇÃO RETARDADA,
QUANDO O HOMEM DEMORA
DEMAIS.”
Disfunções sexuais

Muitos relacionamentos estão indo
ladeira abaixo por falta de
conhecimento. 

Nessa coluna trago um assunto
comum na vida de muitos casais e
que tem afetado o relacionamento
e a vida sexual gerando
insatisfações, desconfianças e até
divórcio.

As disfunções sexuais são muito
comuns e pouco faladas. 

O termo “disfunção sexual” é usado
para designar dificuldades e/ou
prejuízos percebidos por uma 

Transtorno do
interesse/excitação sexual
feminino; 
Transtorno do orgasmo
feminino; Transtorno erétil;
Ejaculação prematura ou
precoce; 
Transtorno do desejo sexual
masculino hipoativo; 
Transtorno da penetração
genito-pélvica/penetração; 
Ejaculação retardada; 
e outras.

pessoa em relação a sua vida sexual
ou as suas atividades sexuais.

As disfunções sexuais são
caraterizadas por falta, excesso,
desconforto e /ou dor na expressão
e no desenvolvimento do ciclo
sexual, o que afeta um ou mais
fases dele.

As disfunções sexuais mais
conhecidas são: 

A dificuldade presente em
qualquer fase da atividade sexual
caracteriza uma disfunção sexual,
que inclui perturbações do desejo,
excitação e orgasmo. 

Por isso, é muito importante
procurar ajuda de um especialista
se você observar algum
desconforto relevante na sua vida
sexual.

Hoje, eu quero destacar a
ejaculação retardada. 

Muito comum e pouco conhecida,
e que tem sido motivo de conflitos
no relacionamento e na vida sexual
de muitos casais.

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

ROSE FRANÇA



“meu parceiro não goza ou
demora a gozar”; 
“ele não ejacula, acho que não
dou prazer”; 
“acho que ele não tem prazer
comigo, nunca goza”; 
“acho que ele tem outra, porque
comigo ele não goza”; 
“ele demonstra prazer mas não
ejacula”; “ele demora muito e eu
perco a vontade” ...

Em meus atendimentos tenho me
deparado com alguns casais tristes
e insatisfeitos.

Eles se amam, tem um bom
relacionamento e até conversam
sobre sexo, mas a dúvida e a
insatisfação estão entre eles. 

Curiosamente as queixas mais
comuns são: 

Então, primeiro vamos entender: 

A ejaculação retardada é uma
disfunção no homem caracterizada
pela ausência de ejaculação
durante o ato sexual, mas que pode
acontecer com mais facilidade na
masturbação. 

O diagnóstico dessa disfunção é
confirmado quando os sintomas
persistem por mais ou menos 6
meses e é menos frequente que a
ejaculação precoce, que é uma
disfunção caracterizada pela
ejaculação antes ou logo no início
da penetração.

Apesar de não haver ejaculação, o
homem consegue manter a ereção
por mais tempo, prolongando a
atividade sexual, o que pode
provocar dores, tanto na mulher
quanto no homem, pela perda da
lubrificação natural.

Além de se tornar exaustivo e
frustrante para ambos e poder
causar desgaste no
relacionamento, ansiedade e
depressão, por exemplo.

Essa disfunção pode gerar traumas
tanto para o homem quanto para
mulher, por isso é muito
importante buscar orientação de
um sexólogo ou psicólogo.

Para que a situação seja
esclarecida, além da orientação do
urologista já que a ejaculação
retardada pode estar relacionada a
obstrução dos canais por onde
passa o esperma.

Semelhantemente a ejaculação
retardada temos outra disfunção
bem parecida: a ejaculação
retrógrada, que é redução ou
ausência de esperma durante a
ejaculação. 

A ejaculação retrógrada não causa
dor, pois o que acontece é que o
sêmen é encaminhado para a
bexiga, sendo mais tarde expelido
na urina, o que pode deixá-la
ligeiramente mais turva.

EJACULAÇÃO RETARDADA: O
QUE É, CAUSAS E
TRATAMENTO

POSSÍVEIS
CAUSAS



Obstrução dos canais pelos
quais o esperma passa,
impedindo assim a ejaculação; 
Diabetes; 
Uso de medicamentos
antidepressivos; 
Uso de álcool em excesso; 
Uso de drogas, como cocaína,
crack e maconha; 
Causas psicogênicas; 
Preocupações em relação à
performance sexual; 
Abuso sexual na infância; 
Questões religiosas.

Podem ser por questões físicas ou
psicológicas. 

Alguns exemplos:

Com várias causas associadas a
essa disfunção, o diagnóstico deve
ser feito por várias especialidades a
depender da causa, como
psicólogo, sexólogo, especialista da
saúde e bem-estar do casal,
urologista ou endócrino, por
exemplo.

Sendo necessário o
acompanhamento do casal.

É importante ressaltar que o
homem mantenha hábitos
saudáveis como atividade física
regular, alimentação balanceada,
evitar fumar, beber ou consumir
drogas, e seguir o tratamento
indicado pelo médico.

COMO É FEITO O
TRATAMENTO

COMO A MULHER PODE
AJUDAR SEU PARCEIRO

Na maioria das vezes a ejaculação
retarda está relacionada a fatores
psicológicos: traumas, traições,
estresse excessivo, etc. 

Portanto, o tratamento é feito a
partir da identificação da causa,
facilitando a solução. 

O acompanhamento do
especialista da saúde e bem-estar
do casal é muito importante devido
às consequências que a ejaculação
retardada pode trazer para o
relacionamento.

Seja uma boa ouvinte
Tenha empatia
Incentive-o a buscar ajuda e
tratamento
Acompanhe seu parceiro nas
consultas médicas
Seja criativa e proporcione
momentos íntimos que gerem
prazer (não é só o ato sexual
que dá prazer)
Demonstre carinho
Seja amorosa e paciente

A falta de entendimento sobre o
assunto leva muitas companheiras
ao desespero, muitas não sabem
ajudar seu parceiro e viram até
juízes da situação. 

Por isso, eu sempre oriento a busca
do conhecimento e o diálogo, e a
partir daí buscar ajuda profissional.

Uma vez identificado o problema e
a causa, não há mais motivos para
desespero, a mulher precisa ajudar
seu parceiro no processo e
tratamento sendo compreensiva,
demonstrando amor e paciência.

Algumas atitudes que podem
ajudar:



Não cobre mudanças do seu
parceiro, isso não ajuda no
tratamento nem na intimidade
de vocês
Não compare seu
relacionamento atual com
relacionamentos do passado

Quando os dois caminham juntos
para a solução do problema o
relacionamento fica mais leve e
com grandes chances de mudança
e avanço para uma vida sexual
feliz.
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DICA DO DIA:

Aprenda
sobre

Ejaculação
Precoce



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

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

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

CAUSAS DA
EJACULAÇÃO PRECOCE

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

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

Muitas vezes, o problema até acaba
prejudicando o relacionamento.

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

Sintomas da
ejaculação precoce

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

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

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

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

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

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

SINTOMAS DA
EJACULAÇÃO PRECOCE Se o homem chega ao clímax mais

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

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

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

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

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

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

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

A EJACULAÇÃO
PRECOCE TAMBÉM
PODE SER SECUNDÁRIA

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


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

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

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

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

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

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

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

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

SITUAÇÕES EXTERNAS
PODEM AGRAVAR O
PROBLEMA

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

Complicações
provocadas pela
ejaculação precoce

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

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

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

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

https://ivi.net.br/blog/sexualidade-tratamento-de-reproducao-assistida/
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Segundo é que o medicamento
para tratar a ejaculação precoce
afeta à qualidade do sêmen. E isso,
sim, pode impactar os planos do
casal. 

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

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

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

Existe tratamento
para a ejaculação
precoce

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Muitas vezes, o problema até acaba
prejudicando o relacionamento.

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

Sintomas da
ejaculação precoce

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

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

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

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

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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O especialista da saúde e bem-estar do

casal é um dos campos de trabalho mais

interessantes em que uma pessoa pode

se especializar.

Não só permite intervir em uma área da

vida de extrema importância para

muitas pessoas, mas também contribui

para a adoção de técnicas que vão além

do indivíduo.

Ou seja, parte de uma concepção de

bem-estar emocional em seus

relacionamentos, buscando ajudar os

casais a conquistarem o

relacionamento que sempre desejaram.

Se você ficou curioso(a), então me

acompanha até o fim deste artigo para

saber mais sobre a profissão que mais

cresceu durante a pandemia. Vamos lá? 

A pandemia da Covid-19 trouxe muitos

desafios às pessoas, em vários aspectos

diferentes, pois a quarentena fez com

que elas ficassem mais em suas casas,

convivendo com os seus familiares e

com quem moram.

No que diz respeito aos casais, as

dificuldades também estão sendo

grandes, de forma que, as pessoas que

antes tinham rotinas, saíam para

passear e trabalhar, agora tem que

conviver em tempo integral com os

seus parceiros.

Essa realidade está causando muitos

conflitos, de modo que, o segundo

semestre de 2020 registrou o maior

número de divórcios registrados em

cartórios na história do Brasil, segundo

um levantamento do Colégio Notarial

do Brasil — Conselho Federal

(CNB/CF).

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

O QUE É E QUAL O
OBJETIVO DE UM
ESPECIALISTA?



A separação do cantor Gusttavo Lima e

da modelo Andressa Suita teve

repercussão nacional, e é um exemplo

de como a quarentena pode atingir os

relacionamentos amorosos, de forma

que, para grande parcela da população,

eram considerados um “casal perfeito”.

Outra separação polêmica foi da coach

Mayra Cardi e do ator Arthur Aguiar.

Porém, não são só casais famosos que

vem passando por dificuldades nos

relacionamentos, pessoas comuns

também, principalmente, devido à

dificuldade do momento e a sua

duração, já que faz mais de um ano que

estão vivendo em isolamento.

Assim, a profissão de especialista da

saúde e bem-estar do casal surge para

auxiliar essas pessoas a enfrentarem as

dificuldades nos seus relacionamentos.

Essa profissão foi a que mais cresceu

em 2021, pois está ocorrendo uma

grande procura pelos casais, de forma

que, a alta crescente é decorrência de

estarem procurando formas para

resolverem os seus conflitos.

O especialista da saúde e bem-estar do

casal possui técnicas exclusivas para

dar muito mais velocidade na solução

dos problemas do casal, assim, trabalha

melhorando as suas vidas, seus

relaiconamentos agregando valor e

prosperidade, com o intuito de

manterem uma relação saudável e

duradoura.

Os conflitos conjugais estão entre os

principais agentes de estresse,

depressão e ansiedade, de modo que a

comunicação ineficaz por exemplo é um

agravante dos atritos.

Dessa forma, a falta de habilidade de

comunicação se torna destrutiva

podendo gerar, potencializar ou manter

problemas conjugais. 

Pesquisas apontam que a satisfação

conjugal é mais importante para o bem-

estar pessoal do que fatores como

sucesso profissional, moradia e

finanças.

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

por meio técnicas que clareiam as

situações conjugais e fazem os cônjuges

ter foco nas questões a serem

resolvidas, de forma que são realizadas

atividades para que possam melhorar a

comunicação e demais situações que o

casal enfrenta.

Também é feito dinâmicas, jogos,

técnicas, produtos que levem às

resoluções de questionamentos e que

ampliem a visão sobre o

relacionamento.

O especialista da saúde e bem-estar do

casal trabalha em diversas questões,

como:

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

Acessar Curso

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


Lembrando que esses são alguns

exemplos de dores que o especialista

da saúde e bem-estar do casal trata.

A partir dessa análise, ele será capaz

de desvendar as raízes dos principais

problemas entre os cônjuges.

Logo, ciente dos valores, dos gostos e

das necessidades individuais e do

casal, podem ser tratados objetivos

para os parceiros que irão se engajar

de forma mais funcional no

relacionamento.

Importante dizer que o trabalho do

especialista da saúde e bem-estar do

casal pode ser realizado de 3 formas:

1ª Forma é ter seu
consultório físico

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

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

que está crescendo tanto, e deseja se

tornar especialista da saúde e bem-

estar do casal o salário médio varia de

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

cursos para os casais.

O Instituto Educacional MM Academy

oferece o curso para exercer esta

profissão. 

O instituto é a 1ª Escola para

Formação de Especialistas da Saúde e

Bem-estar do Casal do mundo, conta

com mais de 2.000 profissionais já

formados em todo Mundo e com uma

taxa de 95% de aprovação dos alunos

que realizam o curso.

O Instituto tem Alunos em 19 estados

brasileiros e também em 9 países

Japão, Peru, Argentina, Paraguay,

México, Alemanha, Suíça, Irlanda e

Portugal.

O curso abrange 1.000 aulas, sendo

100% online. 

Além disso, esse é um mercado

inexplorado, no sentido de que ainda

tem muito a se desenvolver e crescer,

bem como tem um respaldo da

Associação Brasileira de Profissionais

da Saúde e Bem-estar do Casal e o

Conselho Autorregulatório de

Profissões que dá suporte a esses

profissionais.

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

de trabalho e atenção sejam as

pessoas, oferece as experiências

mais enriquecedoras e

interessantes.

Ser especialista de casais é um

trabalho com muitos

componentes, todos fascinantes,

e uma excelente rentabilidade.

A dinâmica nas relações

amorosas continua mudando, o

que faz com que muitos casais

busquem orientação para se

ajustarem pessoalmente ou

online, com um profissional que

vai dentro das causas para

resolver seus problemas.

Está com conflitos no

relacionamento? Tem amigos

que estão passando por

problemas na vida a dois? Então

essa é a hora de você convidá-los

e de participar do nosso

programa.

Acesse a página do Instituto MM

Academy e seja um especialista

em resolver conflitos amorosos.

A hora de começar é agora!

QUERO COMEÇAR
AGORA MESMO

Acessar Curso

https://www.especialista.site/
http://especialista.site/
http://especialista.site/


Você conhece o Curso

de Especialista da

Saúde e Bem-Estar do

casal do Instituto

Educacional MM

Academy? Estudando

de forma 100% online

você pode conseguir

ganhar até 15.000

reais por mês!

Quer saber mais? Então

me acompanhe até o

final dessa matéria.

O QUE O INSTITUTO
EDUCACIONAL MM
ACADEMY TEM A
OFERECER?

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

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

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

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


