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   O ano de 2020 foi importante
pra mim, foi o ano que
descobri o que eu gostava ou
não na hora do sexo e o quanto
eu podia e deveria receber
mais do meu parceiro. Com um
pouco de receio dei os
primeiros passos e pesquisei
sobre o assunto, logo depois
iniciei o toque, o passar dos
dedos pelo meu corpo me
deifiniu, e esse conjunto foi me
tornando uma pessoa " sexual "
( que na minha opinião é
alguém com a vida sexual
saudável ), logo em seguida
tentei a masturbação pela
primeira vez, foi estranho,
confesso, mais serve para nos
mostrar que assim como o
homem podemos relaxar
sozinha ( claro que nada se
compara ao corpo, o calor ),
mais tem certas situações que
um " sexo sozinha " cai bem.
Nesse e-book você terá uma
breve amostra dos primeiros
passos que se deve seguir
quando resolver se autoconhe-
cer, espero que goste, ele é
bem didático para que a
absorção seja maior, bjs Cacau!
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 Na maioria das vezes a mulher
está limitada a dois fatores: ter
relação sexual só por ter pene-
tração e satisfazer o outro (a)
que está ao lado dela.
E o prazer? Onde fica?
Onde fica todas aquelas
contrações involuntárias, toda
aquela agonia, todo aquele
desejo por mais?



 É bom pra nós mulheres antes
de nos conhecer entender
sobre disfunções, pois
infelizmente estamos mais
suscetíveis a ter uma alteração
na resposta sexual normal, e
quando isso acontece pode dar
origem a uma disfunção
sexual. As causas desse
transtorno podem ser de
natureza física, psicológica ou
multifatorial, e quando isso
ocorre afeta a qualidade da
relação sexual e a vida da
mulher.

VAGINISMO

     Contração involuntária dos
músculos do assoalho pélvico
da mulher, não permitindo a
penetração vaginal durante a
relação sexual ou a penetração
de outros objetos, como
absorvente interno ou espéculo
vaginal que é utilizado durante
exames de rotina.
Existem 2 tipos de vaginismo, o
primário, em que a mulher
nunca sofreu penetração, seja
por meio de exames ginecoló-
gicos, uso de absorventes
íntimos ou contato íntimo, e o
secundário, que é desencadea-
do por eventos traumáticos,
como abuso sexual, parto,
cirurgia ou menopausa.

DISFUNÇÕES MAIS CONHECIDAS
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DISPAURENIA

     Dor genital associada à
relação sexual. Ela pode surgir
em ambos os sexos, mas é mais
comum ocorrer em mulheres.
Pode ter diferentes causas
entre as quais: distúrbios na
fase de excitação, com falta de
lubrificação vaginal, inflama-
ção e/ou irritação dos órgãos
genitais externos e internos,
os motivos podem ser pós-
traumas cirúrgicos ou obstétri-
cos e tabus, por exemplo.

COMPULSÃO SEXUAL

     Caracterizada pelo
comportamento focado
excessivamente no sexo, a
ponto de tirar a atenção de
outras atividades e prejudicar
a vida familiar, social e
profissional. Acredita-se que
a disfunção se trata de uma
preferência ou característica
pessoal. É comum pacientes
que sofram com essa disfunção
apresentem transtornos
psicológicos associados, tais
como ansiedade ou transtorno
obsessivo-compulsivo (TOC),
portanto requer tratamento.

TRANSTORNO DE EXCITAÇÃO

     Ou frigidez, é um tipo de

DISFUNÇÕES MAIS CONHECIDAS



educação repressora, por
exemplo, estão entre os
principais fatores causadores
do DSH.

    Iniciei o e-dook com esse
tema, pois a maioria das
garotas que atendi apresentou
algum tipo de disfunção. Algo
que pode ser resolvido até com
o autoconhecimento ( depende
do problema ), mais quando a
mulher se conhece fica muito
mais fácil e prazerosa sua vida
sexual.

    Identificar a origem da
insatisfação sexual é um dos
passos para melhorar nossa
saúde íntima , pois muitas
mulheres não tem consciência
de que as disfunções são
problemas de saúde que tem
tratamento e cura, cuide-se.

DISFUNÇÕES MAIS CONHECIDAS

disfunção na qual a mulher tem
dificuldade para ficar excitada e
naturalmente lubrificada por
sentir pouca ou nenhuma
sensação de desejo ao ser
sexualmente estimulada.
A penetração pode ser dolorida
e o orgasmo raramente é
atingido. Acredita-se que a
frigidez esteja associada a
questões psicológicas como
problemas conjugais,... E
traumas relacionados à
violência doméstica e abuso
sexual.

ANORGASMIA

     A ausência de orgasmo,
quando não ocorre, é
denominado anorgasmia e
constitui uma disfunção sexual
frequente nos consultórios
ginecológicos. Na maioria dos
casos a anorgasmia tem causas
psicológicas, por traumas,
tabus, uso de drogas, álcool ou
porque as expectativas da
mulher não correspondem ao
que de fato é orgasmo.

DESEJO SEXUAL HIPOATIVO

    A falta de vontade de fazer
sexo é um problema que além
de provocar a insatisfação
feminina e desestabilização do
relacionamento, também pode
desencadear outros problemas
de saúde, como depressão. 
Isso pode ocorrer com
alterações hormonais da
menopausa ou histórico de
abusos sexuais e agressões, 



    Trabalhando no ramo da
sexualidade tenho percebido o
quanto nós mulheres
buscamos à cada dia evoluir.
Entender o próprio corpo, por
que ele passa por certas
mudanças que nos levam a
certas situações, o que nos
influencia ter orgasmos, a
ejacular. São tantas descober-
tas que nos fazem ter uma vida
sexual melhor, uma entrega e
troca de prazer com nosso
parceiro ( a ) e isso tudo
conseguimos por meio do
autoconhecimento, o toque em
si mesma que nos traz prazer!

 Quando se fala em " se tocar "
você automaticamente pensa:
" se masturbar " só que na
prática não funciona assim, o
toque nos leva a conhecer
nossas zonas erógenas ( pontos
de prazer ), essas zonas estão
espalhadas pelo nosso corpo e
quando são estimuladas corre-
tamente nos proporcionam
sensações que nos instigam e
dar prazer, separei quatro
zonas mais conhecidas para
você ver como funciona.

AUTOCONHECIMENTO
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Clitóris
 
 Ele possui mais de 8 mil
terminações nervosas, foi feito
especialmente para nos dar
prazer, é facilmente encon-
trado e  estimulado, pois fica
na região externa da vulva
acima da abertura da uretra,
entre os pequenos lábios,
estimulação com os dedos,
sexo oral, vibradores, por
exemplo,  nunca falham na
hora da mulher atingí-lo.

Seios

 Essa região é altamente
vascularizada e sensível, por 
isso é uma zona importante.
No que diz respeito à erotiza-
ção, é importante que a
mulher conheça o próprio
corpo e saiba quais são as suas
zonas de prazer. Carícias com
as mãos e a língua,
combinadas com mordidas,
são uma estimulação eficaz.

AUTOCONHECIMENTO
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AUTOCONHECIMENTO

Ponto G
 
 Fica localizado abaixo do osso
púbico, bem pequeno e um
pouco enrrugado é mais ou
menos do tamanho de uma
moeda de 10 centavos.
Para se estimular o ponto G,
o movimento deve ser firme,
caso contrário, pode ser
incômodo, o estímulo com os
dedos ou com seu parceiro em
pé e você deitada, o uso de
dildos com a pontacurvada
facilita bastante, pois eles
atingem o ponto.

     Como a maioria das pessoas
tem dificuldade de achar o
ponto G sempre inico o uso de
dildo ou vibrador que tenha a
ponte arredondada isso facilita
na hora de achar e estimular.



Vagina
 
   Ocorre através da
intensidade do atrito da
penetração nas paredes
vaginais, que são cheias de
terminações nervo-sas,
algumas mulheres preferem
quando seus parceiros têm o
pênis mais comprido ou mais
grosso, pois algumas terão
mais sensibilidade no canal
vaginal e outras no colo do
útero, uma ótima posição para
estimular o canal é a mulher
por cima do homem, pois a
mulher consegue controlar a
intensidade e a velocidade da
penetração, ou de 4 para
atingir o colo do útero.

 Não é obrigatório estimular
essas regiões, existem zonas
erógenas por todo nosso corpo,
tem pessoas que chegam ao
orgasmo através de estimula-
ção nas axilas, pés, couro
cabeludo, por exemplo.
Portanto, se tocar é encontrar
no seu corpo qual local te dar
mais prazer e isso facilita na
hora da relação a dois pois
você pode conduzir seu
parceiro (a) para esses lugares,
tudo se torna mais fácil, pois
ele lhe dar prazer através do
prazer que você transmite.

AUTOCONHECIMENTO
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    Qualquer prática sexual que
você realizar vai seguir uma
sequência previsível de altera-
ções fisiológicas que faz parte
da nossa reposta sexual e
quando a pessoa apresenta
algum problema em uma das
fases é denominado disfunção
sexual, observe abaixo como
funciona:

RESPOSTA SEXUAL

1- na fase do desejo você
começa a sentir vontade de ter
relação sexual, pois você está
recebendo estímulos sexuais;

2- na excitação a mulher dilata
o canal vaginal e aumenta a
lubrificação;

3- a mulher conseguiu atingir o
orgasmo;

4- na fase da resolução o corpo
se recupera das alterações
ocorridas na hora do sexo .
 
    É normal pra nós mulheres
demorarmos a atingir o
orgasmo, pois precisamos de
500ml de sangue bombeando
na pelve, enquanto os homens
precisam apenas de 50ml e isso
faz parte da nossa fisiologia.

(1)
(2)

(3)

(4)



      Sempre é importante con-
versar com o parceiro ( a ) e
explicar como funciona nossa
resposta sexual, pois
infelizmente na maioria das
vezes a mulher acaba sendo
recriminada pelo parceiro ( a ),
pelo simples fato de estar sem
vontade ou de não estar
lubrificada. Tem homem que
chega a pensar que a mulher
tem outro, ou que não sente
mais atração por ele e isso
acaba gerando conflitos na
relação. Para aumentar os
estímulos femininos, podemos
também trabalhar os gatilhos
da sexualidade, pois o desejo
surge primeiro na nossa mente.
    EX: Utilizamos um gatilho
sexual quando sentimos um
estímulo que está relacionado
a uma situação prazerosa que
já vivemos e isso nos dar prazer.
Por isso quando você fica com
alguém que lhe faz sentir prazer
você guarda na memória a
pessoa e o momento, e quando
fica novamente a intensidade
do contato íntimo só aumenta,
por que a pessoa ativou seus
gatilhos da sexualidade e isso
lhe estimulou dando prazer. 
    Quando nos estimulamos
tornamos mais fácil e rápida
nossa fase de excitação, por
isso, tenha mais diálogo com
seu parceiro, mostre seus
pontos de prazer, toque-se,
pelo seu bem e prazer.

RESPOSTA SEXUAL



    Antes de entrar nesse assunto
lembre-se:

Orgasmo: sensação de prazer
intenso.
Squirt: ejaculação onde ocorre
a liberação de fluídos.
   Nem sempre o orgasmo está
acompanhado da ejaculação e
está tudo bem, o fato de ter
fluído não significa que a
mulher sentiu mais prazer.
 Tudo o que acontece com nós
mulheres na fase de excitação
serve para nos mostrar que a
experiência sexual foi boa ou
ruim, abaixo listei alguns sinais
de orgasmos, caso você tenha
passado por alguma das
situações a seguir, sim você já
teve um ou mais orgasmos.

1. A respiração fica mais acele-
rada e ofegante, contribuindo
para circulação sanguínea ser
mais rápida.

2. Os batimentos ficam mais
acelerados afim de bombear
mais sangue para as zonas onde
a excitação é maior.

3. Pode ser que sua visão fique
mais ampla, pois a pupila dilata.
Experimente o contato olho no
olho na hora do orgasmo.

4. O corpo pode ficar com uma
aparência avermelhada e
quente.

O ÁPICE

Como funciona por dentro da
vagina na hora do sexo:

1. Sem excitação.

2. Com excitação.

3. Orgasmo.

4. Resolução.

(1)

(2)

(3)

(4)



5. Os mamilos ficam enrijecidos,
os bicos dos seios ficam bem
sensíveis.

6. Contrações involuntárias no
útero, vagina e ânus essas
contrações podem ser ao
mesmo tempo e rápidas.

7. A aparência da vulva, clitóris,
grandes e pequenos lábios
mudam ficando mais inchados
e avermelhados por conta do
fluxo sanguíneo.

8. O clitóris cresce, ficando
intumescido com a aparência
mais endure-cida e sensível.
Quanto mais intumescido
significa dizer que a mulher
está no auge da sua excitação.

9. A lubrificação aumenta facili-
tando a entrada e saída do
pênis.

10. Espasmos de prazer que em
algumas mulheres, podem ser
choquinhos elétricos por todo
corpo, e ainda uma sensação
muito gostosa que vai
crescendo até o ápice.

    O orgasmo é uma experiência
deslumbrante, uma sensação
que nos impressiona, nos deixa
leve e faz querer ter mais todos
os dias. O desejo, a conexão e
tudo que o sexo nos dá o
orgasmo está ali pra completar.

O ÁPICE



    O pompoarismo surgiu na
minha vida pra aumentar meus
estímulos, essa técnica de
contração e relaxamento do
canal vaginal proporciona
vários benefícios para a saúde
da mulher e para a sexualidade
feminina, que podem ser ame-
nização das cólicas menstruais
ou aumento da lubrificação,
por exemplo. São exercitados
são os músculos do assoalho
pélvico, que sustentam alguns
órgãos internos do baixo vente,
como a bexiga, a uretra, o
útero e o reto.

Alguns benefícios sexuais em
fazer pompoarismo:

• Anorgasmia, dificuldade em
chegar ao orgasmo, que
geralmente está ligada ao
orgasmo por penetração,
fazendo os exercícios há um
aumento da estimulação das
terminações nervosas locais e
uma perceptível melhora do
autoconhecimento, o que
facilita os orgasmos.

• Vaginismo, contração
involuntária da musculatura
vaginal mediante qualquer
estímulo externo, o
pompoarismo ajuda a mulher
ter um controle sobre sua
musculatura ela consegue

POMPOARISMO
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    Um exercício para cada dia
da semana:

1° dia domingo: faça 5 séries de
30 contrações do canal vaginal
com cada intervalo de 1
minuto.

2° dia segunda: faça 6 séries de
30 contrações do canal vaginal
com cada intervalo de 55
segundos.

3° dia terça: faça 7 séries de 30
contrações do canal vaginal
com cada intervalo de 50
segundos.

4° dia quarta: faça 8 séries de
30 contrações do canal vaginal
com cada intervalo de 45
segundos.

5° dia quinta: faça 9 séries de
30 contrações do canal vaginal
com cada intervalo de 40
segundos.

6° dia sexta: faça 10 séries de
30 contrações do canal vaginal
com cada intervalo de 35
segundos.

7° dia sábado: faça 10 séries de
30 contrações do canal vaginal
com cada intervalo de 30
segundos.

POMPOARISMO

relaxar voluntariamente na
hora da penetração.

• A mulher alcança orgasmos
múltiplos e mais intensos, pois
ela consegue ter controle total
da musculatura do assoalho
pélvico, portanto consegue
fazer movimentos que
intensificam a contração da
vagina e assim ela chega ao
orgasmo com mais facilidade e
mais vezes.

• Ajuda a retardar a ejaculação
do parceiro que acontece
quando a mulher consegue
alcançar consciência corporal e
força suficientes para apertar a
base do pênis, com o períneo e
retardar a ejaculação dele. 

   Realizar os exercícios é muito
fácil mais recomendo você
procurar um especialista no
assunto, pois ele vai lhe
orientar, fazendo com que você
tenha maior desempenho na
hora de executá-lo.

Coloquei aqui os exercícios que
você pode fazer com ou sem os
ben wa ( acessórios usados na
prática dos exercícios ), de
início recomendo fazer sem os
acessórios pra você ir se
acostumando e claro não se
machucar, você também pode
usar o exercício abaixo com os
ben wa ( caso você já pratique
pompoarismo ). Tem um
exercício para cada dia da
semana e tem que seguir de
acordo como está listado.
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Cacau Mancinni
Relacionamento  e Sexualidade

 Melhoro seu relacionamento através
da sexualidade, me acompanhe nas
redes sociais ou agende sua consulta:

   Tudo que fazemos, sempre

parte da nossa inicitiva, da

nossa vontade, seja acordar

cedo, ler um livro, ver alguém.

Esse conceito serve também

para o autoconhecimento e

masturbação, quando você

decide se conhecer sexual-

mente, você acaba explorando

novas sensações, um gosto

mais forte de prazer, algo que

lhe instiga a querer mais

Ingressei no ramo da sexuali-

dade para mostrar a todas as

mulheres e homens o quanto é

prazeroso o sexo compartilha-

do ( quando você dar e recebe

prazer ), quando o outro sabe

onde lhe estimular.

Escute os podcasts:

Secura vaginal.

' Hormônios do
bem-estar '.

https://www.instagram.com/cacaumancinni/
https://wa.me/5598987307682?text=Ol%C3%A1,%20eu%20li%20o%20seu%20livro%20e%20quero%20saber%20mais%20sobre%20seu%20trabalho.
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yOTZjOTM3Yy9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/N2Y2YjgwMGQtNjVlMS00Mjc0LTkyZTAtMmFmMzE4MzBhMWI1?ep=14
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yOTZjOTM3Yy9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/YTdmYzJmMWYtZGRkNC00M2I2LWEzMDktNTZhNjkxYjc3NzQ2?ep=14

