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Toda mulher têm o seus dias de TPM e
nesse período pode aparecer sintomas
psicológicos e físicos o que é o normal
em uma pessoa que não tenha
endometriose.

A Endometriose é totalmente diferente
de um período de TPM normal, é uma
doença crônica e inflamatória.

Pois sentimos cólicas intensas fora do
período menstrual, inchaço constante,
dor durante e após o ato sexual, dor ao
urinar, intestino desregulado,
menstruação irregular e dificuldades para
engravidar.

Quanto mais rápido o diagnostico, menor
é o risco de a doença progredir.

Pois é uma doença que não têm cura,
porém existem tratamentos que dá para
barrar os focos e assim você seguir com a
sua vida. 

Não vou dizer que você terá uma vida
totalmente normal, pois requer cuidados
até mesmo com alimentação e um
tratamento cauteloso. 

Endometriose X
Relacionamento

E - B O O K

Muitas mulheres têm na mente que
sentir dor é normal e isso não é verdade,
tudo têm o seu limite.

O problema que muitas já estão
acostumadas com a ideia de que mulher
nasceu pra isso, que têm que sangrar
sentir dor no parto, cuidar de casa,
marido e filhos.

Hoje estamos é um mundo totalmente
desenvolvido, onde mulheres são
totalmente independes.

E á passa a olhar o futuro de outra forma,
pois pensamos e agimos totalmente
diferente no intuito de termos uma vida
melhor. 

A endometriose afeta sim a vida sexual e
afetiva no relacionamento, portanto
procure ajuda médica o mais rápido
possível e não deixe essa doença se
infiltrar na sua relação.

 E não é só a mulher que sente os efeitos,
o parceiro também é afetado.

A vida sexual, a intimidade, o
planejamento familiar, a vida profissional
e a renda familiar de ambos são
atingidos.



Você pode está se perguntando como é
possível isso acontecer dentro de um
relacionamento? Então vamos ao ponto.

A maioria das mulheres com endometriose
não fazem sexo constantemente com seus
parceiros, pois as dores são terríveis.

E faz com que seja diminuída a libido e isso
faz com quer o parceiro por muitas vezes
não entenda o momento a qual estão
passando, se sentem impotentes para
ajudar a companheira.  

O emocional fica balançado, o parceiro por
sua vez fica irritado com a falta de relação
sexual e a mulher se sente constrangida e
incapaz.

Resultando em uma baixa autoestima, mais
temos também os parceiros que preferem
nem procurar a parceira para assim evitar
que a mesma sinta dor e até mesmo
constrangimento durante a relação sexual. 

Sem contar com a cobrança de filhos que
ouvimos de parentes e familiares, pessoas
perguntando se o casal é estéril. 

Acredito que a maioria dos casais tenha o
sonho de ter um filho e assim crescer sua
família.

Porém em um momento de estresse,
nervoso e ansiedade faz com que fique
cada vez mais difícil a realização desse
sonho. 

Hoje está mais fácil conseguir lidar e seguir
com os objetivos, pois existem tratamentos
e cirurgias que pode sim ajudar a mudar o
episodio diante da situação.

Claro que sabemos que não será da noite
para o dia e tudo requer paciência e
companheirismo de ambas às partes.

Lembrando que o melhor a se fazer no
momento é procurar sim o tratamento
medico e o apoio do parceiro para ter uma
melhora de qualidade de vida e viver
confortavelmente.

A pessoa que têm a endometriose tem os
seus dias mais difíceis, o dia que nem se
quer consegue levantar da cama e não é só
pela dor a qual esta sentindo.

E sim pela depressão que passa a tomar
conta da sua mente, onde ela acaba
carregando todo peso de culpa sob ela.

 Cabe ao parceiro (a) respeitar todos os
momentos, sempre dialogando e tentando
compreender um ao outro. 

Hoje uma mulher que passa por esse tipo
de situação, tem que associar todo esse
problema não só a vida pessoal, mais
também a nossa vida profissional.



Quando trabalhamos fora temos todas as
nossas responsabilidades do dia a dia,
porém existem sim os dias difíceis a qual
não conseguimos finalizar a nossas tarefas
diárias, e isso gera desconfortos emocionais
dentro do seu ambiente de trabalho.

Pessoas que não conhece a doença chega a
zombar e dizer que é frescura, que mulher é
mole, que isso e aquilo.

Não de ouvidos a esse tipo de comentários
desnecessários, só você sabe o que você
passa todos os dias.

Assim o homem também passa por
constrangimentos, onde cobranças com
brincadeiras de colegas faz o mesmo ficar
ofendido e acaba mexendo também com o
seu psicológico.

Ambos por muitas vezes acaba se isolando
do convívio social para evitar certo tipo de
aborrecimentos, o que não é legal.

Pois o apoio positivo de amigos, familiares e
até mesmo de um psicólogo irá passar
energias positivas e ajudar na evolução de
um tratamento mais sadio.

Sabemos que a mulher por está com
problemas estará dedicada a procurar
médicos para assim conseguir um
tratamento.

Essas idas e vindas nem sempre o
companheiro estará junto e muitas vezes
causa desconforto na relação. 



Uma doença crônica requer do casal um
processo de adaptação à nova realidade. 

Pois toda e qualquer rotina do casal será
mudada, porém é nesse momento que temos
que aprender a lidar com todo o processo a
qual está passando.

Quando uma das partes não consegue se
adaptar, conversar, relacionar, cuidar e até
mesmo entender o outro, é momento de
refletir, pois isso pode gerar até mesmo um
divorcio.

Porém muitas vezes ambos esquecem que
tudo que estão passando têm uma causa
nobre.

Principalmente quanto à vontade de ter um
filho e no ato de desespero acaba deixando
para trás por falta de paciência e
compreensão. 

Acredito que temos sim que procurar ajuda
mais profunda nessa parte trágica, nesse
limite quando queremos jogar o balde pro
alto.

É quando achamos que somos fracos e ao
invés de ajudar o companheiro (a),
simplesmente vira as costas para livrar se de
um problema.

Para que seu relacionamento não chegue ao
ponto de um divorcio por conta do desgaste
emocional causado pela endometriose.

Daremos dicas ao qual irá lhe ajudar a lidar
melhor com tudo que está acontecendo.



Tenha companheirismo, mantenha se
informados de tudo o que está
acontecendo com o outro. 

Porém não seja invasiva a privacidade do
companheiro (a) sempre respeitando o
espaço e a confiança.

Se algo estiver incomodando, não deixe
para resolver depois, o melhor é colocar os
pontos no i e assim pontuar para que
ambos possam melhorar a situação. 

O que acontece na maioria dos
relacionamentos é que ninguém quer dar o
braço a torcer quando está chateado (o).

E simplesmente se afasta esperando que o
outro venha atrás para resolver a situação.

Não adianta simplesmente afastar se um
do outro e achar que está fazendo o
correto.

Dessa forma as coisas só tendem a piorar e
cada vez mais o distanciamento estará
esfriando mais ainda a relação. 

O Que Devo
fazer para
manter o meu
relacionamento?

Não Se Afaste Um Do
Outro



Todos nos gostamos quando vemos
que alguém está preocupado
conosco, dando carinho e atenção.

O um dos grandes erros cometidos
dentro de um relacionamento é que
os casais com o decorrer do tempo.

Acham que não precisa mais
conquistar os seus companheiros e
assim esquece-se de alimentar o seu
relacionamento com pequenos
gestos.

Gestos que são tão pequenos, mais
que faz sim a diferença no dia a dia.
Deseje bom dia, pergunte como foi o
dia do parceiro.

Envie mensagens positivas um ao
outro durante o tempo que estão
longe um do outro, preocupa se com
o seu companheiro (a).

Investir Em
Pequenos Gestos



Quando um relacionamento não vai bem
ambos preferem jogar a culpa no outro e
esquece de se auto avaliar e perceber qual
está sendo o seu papel naquele momento.

Só ver defeito no outro não irá salvar o seu
casamento, ate porque casamento não se
salva sozinho.

Será que a forma a qual você está agindo
hoje com seu companheiro (a) é a forma a
qual você gostaria que agisse com você?

Se a forma a qual vocês estão se
relacionando está causando brigas e
desconfortos ao outro algo está errado.

Comece a mudar suas atitudes e
comportamentos sem julgar um ao outro e
assim seguir em frente com uma relação
mais harmoniosa. 

 Mudar O Próprio
Comportamento



A comunicação é à base do relacionamento
e além de tudo gera confiança na relação,
o grande problema é que na comunicação
nem sempre respeitamos a opinião do
outro.

A comunicação dentro da relação irá fazer
com que ambos fiquem sintonizados um
no outro.

A maneira de como um casal se comunica
dentro de uma relação é crucial para um
relacionamento sustentado e satisfatório.

Claro que não preciso concordar, mais
preciso ouvir e adaptar da melhor forma
possível dentro da relação.

E assim entrar em um consenso e resolver
o que está sendo debatido no momento. 

Comunicação



A maioria dos casais se envolve com
questões do dia a dia e esquece que é
importante que os dois tenham um tempo
livre.

Para se dedicarem a fortalecerem a relação
e com isso o relacionamento vai ficando de
lado.

Faça programas que há tempos vocês não
conseguem colocar em pratica ou talvez
deixem de fazer por falta de tempo. 

São programas simples como ir ao cinema,
tomar um sorvete, fazer uma caminhada,
jogar vídeo game, jantar fora, tomar café
da manha juntos.

São atitudes que irão estimular a boa
convivência e o carinho entre o casal.
o no momento. 

Sair Da Rotina 



Volte no inicio e veja como era o
relacionamento antes, como se
apaixonaram e decidirão ficar juntos?  

Tenho certeza que ambos viam qualidades
incríveis um no outro que deixou se perder
no decorrer do relacionamento.

Esqueça os defeitos do outro, pois todos
nos temos defeitos. Converse e
reconquiste um ao outro sempre com
respeito.

Costumo dizer que o relacionamento têm
que ser conquistado todos os dias como se
fosse à primeira vez, a relação têm que ser
regada para que possa crescer e florescer
um bom entendimento entre o casal.

 Lembrar Como
Tudo Começou

Não Se Desesperar
Nenhuma relação é perfeita, existe brigas,
desentendimentos, problemas financeiros,
problemas profissionais e assim por diante.

Acontece que muitas vezes as pessoas não
sabem lidar com esses problemas e
acabam se desesperando e isso ao invés de
ajudar o bom convívio dentro de uma casa
faz é piorar a relação. 

Todo e qualquer relacionamento tem os
seus autos e baixo, portanto tenha calma e
paciência, pois as coisas não acontecem e
nem se ajeira da noite para o dia.



ESPECIALISTA DA SAÚDE E BEM-ESTAR DO CASAL

LEMBRE-SE DE CONSULTAR
UM ESPECIALISTA DA SAÚDE E
BEM ESTAR DO CASAL É
PRIMORDIAL TANTO PARA
DETECTAR POSSÍVEIS
PROBLEMAS QUE ESTÃO
AFETANDO O SEU
RELACIONAMENTO,  QUANTO
NA RESOLUÇÃO DOS MESMOS,
E O NOSSO MAIOR OBJETIVO É
FAZER VOCÊ SE SENTIR MUITO
FELIZ .



Carla Sampaio, Gestora Em Rh com
ênfase na gestão de pessoas,
Especialista da Saúde e Bem-estar
do Casal. baseado em
relacionamento e educação sexual,
com o objetivo de ajudar homens,
mulheres e casais a terem um
relacionamento feliz.

OUÇA AGORA!
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