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Você aprecia um belo vinho?
 
Se sua resposta é não, depois de apreciar esta
leitura, tenho certeza que vai começar a
repensar sobre esta questão ....

Há quem diga que o mundo gira em torno

dele. Verdade ou não, ninguém discute que,

além de perpetuar a espécie, o sexo é a

grande fonte de deleite da humanidade. 

Mas afinal, com que frequência de sexo por

dia, semana ou mês, são necessárias para

garantir os benefícios da relação sexual? 

A resposta é simples, não existe quantidade

ideal, até porque quantidade não tem a ver

com qualidade.

A estatística brasileira é de duas vezes e

meia de atividade sexual por semana, a

média da maioria dos casais é de duas vezes

na semana e, via de regra, no final de

semana. 

Mas cada pessoa sabe o seu desejo, a

estimulação, a sedução e a vontade. 

“Então tem aqueles que fazem mais sexo e

os que fazem menos sexo”.

E - B O O K

Sexo Regado a Vinho!



Benefícios da Prática Sexual
Vamos falar um pouco dos benefícios que a

prática do sexo ocasiona, tenho certeza

que, diante desses maravilhosos benefícios,

talvez você não pense duas vezes para

intensificar sua atividade entre os lençóis.... 

Proteção Cardiovascular
Durante a relação sexual, há um aumento

temporário do trabalho cardíaco e da

pressão arterial, ajudando desta maneira a

preservar as artérias. 

Fazer sexo evita doenças do coração, pois,

diminui os riscos de infarto em 45% e

acidente vascular cerebral, é o que apontou

um estudo realizado em Queen Belfast. 

Os batimentos cardíacos aceleram, e com

isto o metabolismo também aumenta seu

ritmo, o ato sexual desencadeia uma série

de reações no organismo e sua prática

saudável é recomendada para o bem-estar

de corpo e da mente. 

Remédio contra as dores

A ciência mostra que o orgasmo libera

substâncias que atuam no sistema

nervoso, uma delas é a endorfina,

causando efeito de um analgésico natural.

Com isso, esse e outros elementos

acabam diminuindo a sensibilidade à dor.

Outro fato é que a estimulação que ocorre

na vagina pode aliviar dores nas costas,

nas pernas, cólicas menstruais, sintomas

da artrite e até mesmo dores de cabeça.

Alivio contra o estresse

As sensações de prazer provocadas

pelo sexo trazem um bem estar e

ajudam a aliviar a tensão e os sintomas

de ansiedade, com isto, os níveis de

estresse podem diminuir bastante. 

O cortisol, hormônio responsável pelo

estresse, também tem a sua produção

reduzida, uma pesquisa realizada pela

Durex Global Sex Survey, aponta que o

sexo melhora o humor de 63% dos

homens e 72% das mulheres.

Mais prazer, menos gordura

A pratica do sexo também pode ser um

ótimo exercício, e ainda contribuir para

queima calorias.

É comprovado que cerca de trinta

minutos de relações sexuais queimam

aproximadamente 90 calorias. 

Com isso, uma vida sexual ativa

contribui para melhores resultados de

perda de peso. 



Um benefício especial do sexo para as

mulheres é a melhora da autoestima,

aquelas que praticam sexo

saudavelmente com freqüência têm mais

autoconfiança e uma auto-imagem mais

positiva. 

Isso acontece por causa também da

liberação de endorfina, que aumenta a

sensação de bem-estar, leveza e

satisfação com o próprio corpo. 

Um dos motivos da melhora da

autoestima, é que a pessoa se sente

desejado pela outra. “

Melhora Autoestima 

Fortalece a Imunidade

Além de todos esses benefícios do sexo

para a saúde tanto do homem quanto da

mulher, o ato sexual ainda promove o

fortalecimento do sistema imunológico do

corpo. 

Isso ocorre porque fazer sexo libera

níveis maiores de Imunoglobulina A (IgA),

que protege contra infecções e

inflamações.

Músculos Fortalecidos
Praticar sexo exige esforço de alguns

grupos musculares, claro, tudo depende,

por exemplo, das posições na hora do ato

sexual, mas é possível trabalhar as

coxas, dorso e o abdômen deixando-os

mais fortalecidos. 

No caso das mulheres, a relação sexual

ainda exige a movimentação dos

músculos da vagina, trazendo benefícios

para a saúde da mulher. 

Fortalece os Ossos

O aumento dos níveis do estrogênio,

também é um dos benefícios do sexo

para o organismo. 

Esse é o hormônio feminino responsável

pela proteção da saúde óssea,

principalmente em casos de mulheres

que estão no período da menopausa.



Através da liberação do hormônio

prolactina, a atividade sexual promove o

relaxamento do corpo, contribuindo para

que você durma melhor. 

A melhora do sono é um dos principais

benefícios do sexo. E isso acontece porque

esse hormônio é responsável pelas

sensações de relaxamento e sonolência. 

O estado de calma e tranqüilidade tem um

efeito prolongado, podendo durar por vários

dias após a relação. 

Isto ocorre pois, intensifica as ações dos

neurotransmissores que agem no

organismo com mais regularidade e maior

quantidade. 

Por isso a importância de manter uma vida

sexual ativa.

Lubrificação Nota 10

Mulheres que se aproximam da

menopausa ou que já estão

atravessando este período, um dos

principais reflexos da queda de

estrogênio é a falta de lubrificação

vaginal, um problema bastante comum,

que leva à secura nessa região. 

Mulheres que mantêm relações sexuais

frequentes, após a menopausa, tendem

a não apresentar esse problema, pois o

sexo evita a atrofia do órgão genital,

que é decorrente da queda do

estrogênio. 

Vida sexual ativa promove melhora da

lubrificação vaginal em qualquer fase

da vida da mulher.

Melhora o Aspecto da pele e
cabelo

O prazer estimula a produção de

hormônios relacionados à saúde dos

tecidos do corpo, dando mais brilho e

melhorando a textura da pele e dos

cabelos. 

E ainda, a vasodilatação e o aumento da

temperatura corporal provocados pela

relação sexual contribuem para uma pele

mais jovem e saudável.

Melhora o Sono



É um engano pensar que a idade não

interfere na intimidade sexual entre quatro

paredes, isso porque foram realizados

estudos que mostraram que a idade

desempenha um papel importante em

fatores como, por exemplo, a frequência

sexual. 

Mas afinal, qual é a média de relações

sexuais para cada idade? Será que os

jovens fazem muito mais sexo que os

adultos, como se imagina? Sem dúvida, isso

varia de acordo com a idade, mas depende

também de fatores variados, tais como,

saúde, libido e estilo de vida. 

Em resumo, pesquisas mostram que, jovens

com idade entre 18 e 29 anos tem,

aproximadamente, 112 relações sexuais ao

ano, o correspondente a três encontros por

semana. 

E ai gostou dos
benefícios
apontados?
Diversos estudos comprovam que sexo

faz bem à saúde. Saúde e Sexo estão

entrelaçados: “A saúde sexual é um

estado de completo bem-estar físico,

emocional, mental associado à

sexualidade e não só à ausência de

doença ou enfermidade”, segundo a

OMS (Organização Mundial da Saúde)

Sexo Acaba Com a Idade?

Logo, os adultos com idades entre 30 a

39 anos, têm em média 1,6 relações

sexuais por semana, pessoas acima de

40 anos, têm em média 69 relações ao

ano ou 1,3 relação por semana, que

significa um pouco mais da metade em

comparação aos mais jovens. 

Porém, diminuir a frequência das relações

sexuais, não significa acabar com o

desejo sexual, importante ressaltar que,

não existe quantidade ideal, até porque

quantidade não tem a ver com qualidade.

https://www.who.int/eportuguese/countries/bra/pt/


Diminuir a frequencia
da relação sexual, é
normal?
Um estudo mostrou que mulheres entre 35

e 44 anos relataram baixar o número de

relações sexuais por semana, de quatro

para duas, homens da mesma faixa etária

tiveram queda de quatro para três vezes. 

Como já dito, não há uma frequência

sexual adequada, mas, quando a pergunta

é se as pessoas desejam fazer sexo com

maior regularidade, 50% das mulheres e

64% dos homens respondem que sim. 

Esses números são mais altos entre

pessoas casadas ou que moram com os

parceiros.

Entre os motivos para a diminuição da

frequência sexual, os mais relatados são: o

tempo gasto nas redes sociais e a crise

financeira, principalmente neste período

em que estamos vivendo.

Quanto melhores são os índices de saúde

física e mental, maior a freqüência sexual.

Indivíduos empregados e com melhores

salários também costumam praticar mais

sexo. 

Importante relembrar que: 

“Não existe quantidade ideal, porque
quantidade não tem a ver com
qualidade”!!! 

A quantidade de relações não é garantia

de felicidade, mas, no geral, estudos

indicam que pessoas que fazem mais sexo

são mais saudáveis e contentes. 

Se a sua frequência sexual diminuiu muito,

talvez valha a pena se perguntar por que, e

procurar ajuda de um especialista!



Não é novidade que você e eu adoramos

vinho. Aliás, conta-se que a bebida

também era adorada por inúmeras e

importantes divindades, como por

exemplo, Osíris “Primeiro Faraó do
Egito”

Mas, o que é o vinho afinal?

Bebida elaborada a partir da fermentação

alcoólica do suco de uvas recém colhidas. 

O processo natural de fermentação se dá

através das leveduras, que são

microorganismos que se alimentam do

açúcar presente no suco da uva,

transformando-o em álcool e dióxido de

carbono. 

De modo geral, as uvas são colhidas uma

vez ao ano, preferencialmente quando

atingem seu ideal estágio de maturação. 

A maturação das uvas pode ser vista como

um processo que passa por diversas e

importantes etapas.  

Duas destas etapas são fundamentais para

determinar o momento ideal da colheita,

além do potencial de qualidade em uma

determinada safra:
Precisa de um

conselho?
Pedir Conselho

Vamos Falar do
Vinho?

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


Maturação tecnológica
(acompanhamento de açúcares e

acidez)

Maturação fenólica (determinação

dos principais polifenóis –

antocianinas e taninos)

1.

2.

É importante pensarmos no vinho não

apenas como um simples fermentado de

uvas. Há inúmeros fatores (tipos de uvas,

solos, climas, processos) que influenciam

diretamente em seu visual, aromas e

sabores.

Beneficios do Vinho
para a Saúde
O vinho é uma das bebidas mais popular

e charmosa do mundo inteiro e também

um grande aliado para sua saúde. 

Ricos em compostos nutricionais

conhecidos como "POLIFENÓIS". Os

principais polifenóis encontrados na uva

são os flavonoides, ácidos fenólicos e os

estilbenos mais conhecido como

Resveratrol, além de uma variedade de

taninos. 

A substância presente no vinho mais

estudada por seus benefícios é o

Resveratrol, um polifenol encontrado em

mais de 70 espécies de plantas, e nas

uvas, especialmente nas sementes e na

película de uvas escuras. 

Quanto mais intensa a cor do vinho, maior

o conteúdo de polifenóis, em decorrência

disso, a concentração de resveratrol é mais

elevada no vinho tinto. 

https://vidaevinho.com/taninos-do-vinho/


Prevenção do surgimento de câncer; 
Prevenção de doenças degenerativas;

Prevenção de doenças do coração;

Previne a osteoporose;

Melhora o desempenho do sistema

imunológico; 

Proteção contra infecções; 

Acelera o metabolismo; 

Melhora o funcionamento do cérebro;

Auxilia as funções motoras, hepáticas

e renais; 

Ajuda para o funcionamento saudável do

sistema gastrointestinal. 

O resveratrol têm poder antioxidante muito

superior aos das vitaminas C e E. Seus

benefícios vão, desde regular o

metabolismo e ajudar com o controle do

peso corporal, até prevenir doenças

crônicas.
 

Auxilia também na:

Importante ressaltar que, o álcool encontrado

no vinho atua como um vasodilatador natural,

auxiliando a controlar a pressão sanguínea. 

O resveratrol é responsável por grande parte

dos conhecidos benefícios do vinho. 

Além disso, suas propriedades também são

estudadas por benefícios estéticos, como o

"Retardamento do envelhecimento da pele".



De acordo com um estudo realizado pela

Faculdade de Medicina do Porto, o

consumo continuado de vinho tinto

estabiliza os vasos sanguíneos do pênis,

atuando contra a disfunção erétil. 

Assim como mostram também, que

existem possíveis influências do consumo

do vinho na produção de testosterona, o

principal hormônio sexual masculino.

Assim sendo, os polifenóis presentes no

vinho atua na estabilização dos vasos do

tecido erétil do pênis, responsável pelo

"aumento de tamanho" do órgão.

Pesquisas também demonstram que o

consumo de vinho pode ajudar na saúde

sexual das mulheres, ressaltando referir-

se ao consumo de vinho tinto de forma

regular e moderada. 

Um estudo realizado pela Universidade de

Florência, na Itália, comprovou que a

ingestão de até duas taças por dia

aumenta o desejo sexual das mulheres. 

A princípio, os estudiosos trabalham com

a tese de que esse fator de maior libido

seria decorrente do aumento de

lubrificação. Ela seria provocada por mais

fluxo sanguíneo em áreas das zonas

erógenas. 

É fato que o vinho é uma bebida

romântica, além de ajudar a prevenir

doenças cardiovasculares e a acelerar o

metabolismo, a ingestão moderada de até

duas taças por dia estimula a libido.

Vinho & Sexo



O vinho é o resultado do processo natural

de fermentação das uvas, ou seja, a

composição de sabores, cores e

complexidades é obtida sem a adição de

substâncias químicas. 

Os poderes afrodisíacos de cada garrafa

dependem da uva, da colheita, do

esmagamento, da fermentação e do

envelhecimento da bebida. 

No entanto, os efeitos do vinho são

naturais e ainda mais benéficos que os 

 cosméticos e ou medicamentos para

estimular a vida sexual, por este motivo, o

vinho é considerado um afrodisíaco

natural.

Na hora de relaxar é quase impossível não

pensar em uma taça de vinho, e isto se dá

pela presença abundante de polifenóis

presente na bebida. 

Eles provocam uma intensa sensação de

bem-estar, além de estimular um

comportamento mais desinibido. 

Uma maravilhosa taça de vinho e uma

companhia perfeita,....Pronto! está criada

uma bela "Noite romântica Regada a Sexo

e Vinho"!  A sedução já começa ao abrir a

garrafa e compartilhar o primeiro brinde.

 
Já está comprovado que o vinho aumenta

a concentração de hormônios na corrente

sanguínea, principalmente a testosterona,

grande influenciadora do desejo sexual e

presente no organismo de homens e

mulheres. 

Uma garrafa tem a quantidade suficiente

para duas pessoas apreciarem os efeitos

do vinho e, conseqüentemente, sentirem o

aumento da testosterona. 

Vale à pena criar este habito!

Vinho & Afrodisiaco

Hormônios & Desejos



Os vinhos brancos são produzidos sem a

casca das uvas, que é responsável por dar

a cor avermelhada, e são usadas uvas

brancas e tintas na sua produção. 

Os vinhos tintos (e também os rosés) são

fermentados com as cascas e as sementes

das uvas. Se ficarem mais tempo em

contato com essas partes, os vinhos

ficarão mais vermelhos. 

Nas cascas e nas sementes das uvas

estão os polifenóis, e esses compostos

são os responsáveis pela cor do vinho. 

O vinho tinto possui uma maior quantidade

de polifenóis que o branco, por isto este

composto  torna o vinho uma bebida

saudável. 

Esta carência dos polifenois no vinho

branco é explicado pelo tempo em que o

mosto, que é sumo de uvas frescas que

não tenham passado ainda pelo processo

de fermentação, permanece em contato

com as cascas e sementes das uvas (em

torno de 5 a 6 horas), uma vez que os

polifenóis se encontram em maior

quantidade nestas partes. 

A solução para enriquecer o vinho branco

foi de, prolongar o tempo de contato com

semente e a casca, que se entendeu de

três a sete dias. 

 
E o resultado? A quantidade de

antioxidantes no vinho branco triplicou,

sendo assim, os dois vinhos, tanto o tinto

como o branco, é forte em antioxidantes,

e o recomendável seria a ingestão diária

e regular desta deliciosa bebida. 

Os vinhos brancos costumam ser mais

leves e ter sabor mais frutado, e

combinam muito bem com peixes, frutos

do mar e aves. 

No entanto, há vários tipos de vinhos

brancos e tintos, que podem cair muito

bem com diversos tipos de pratos e

ocasiões!

Vinho Tinto & Vinho Branco

https://www.tudogostoso.com.br/receita/121-file-de-frango-ao-vinho-branco.html


Como já mostrado anteriormente, a ingestão

regular e moderada de vinhos traz benefícios

para o sistema cardiovascular. 

Atrelado a isto, pesquisas mostram o poder

que essa bebida tem de aumentar a libido de

homens e das mulheres, isto porque um dos

efeitos do vinho é o aumento do fluxo

sanguíneo. 

Enquanto eles são beneficiados no momento

da ereção, elas experimentam uma

sensibilidade aumentada nas zonas

erógenas...

Vinho e Zonas Erógenas 

Tim Tim 
Apreciar um maravilhoso vinho é mais do

que conhecer um novo rótulo. 

Os benefícios dessa bebida afetam todo o

corpo, incluindo o desempenho sexual. 

Na dose certa, o vinho tem poder afrodisíaco

e transformam os encontros românticos em

uma ..

"Bela Noite de Prazer"!!!

Precisa de um
conselho?

Pedir Conselho

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


ESPECIALISTA DA 
SAÚDE E BEM-ESTAR DO
CASAL
É PRIMORDIAL ,  TANTO PARA TE
AJUDAR A DETECTAR POSSÍVEIS
PROBLEMAS QUE ESTÃO AFETANDO
SEU RELACIONAMENTO TANTO NA
RESOLUÇÃO DOS MESMOS.  

LEMBREM-SE,  CONSULTAR UM 

Pedir Conselho
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