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AFINAL, DE QUEM É A
RESPONSABILIDADE
DO ORGASMO?
Desde os primórdios da civilização,
o orgasmo feminino tem sido um
mistério para os homens.

Ainda hoje, muitos se sentem
inseguros e responsáveis pelo
orgasmo da parceira. 

Mas será que é realmente dever do
homem garantir o orgasmo da
mulher? Ou cabe à mulher assumir
a responsabilidade por seu próprio
prazer?

Abaixo, vamos discutir de quem é a
responsabilidade do orgasmo. 

Como você
experimenta o
prazer sexual?

UM NOVO
OLHAR

Prazer e orgasmo são conceitos
intimamente ligados, mas que
podem ser muito difíceis de serem
compreendidos.

O prazer sexual é uma experiência
subjetiva e, por isso, é diferente
para cada mulher. 

O orgasmo, por outro lado, é uma
experiência física que ocorre
quando há uma liberação de
tensão sexual.

Embora a maioria das mulheres
possa experimentar o orgasmo
durante o sexo, isso não significa
que todas elas sintam o prazer da
mesma forma.

Algumas mulheres relatam sentir
um intensificador do prazer
durante o clímax, enquanto outras
não notam diferença alguma.

Além disso, a questão da
responsabilidade do orgasmo
feminino ainda é motivo de muito
debate.

Enquanto alguns argumentam que
cabe à mulher se responsabilizar
pelo seu próprio prazer e orgasmos,
outros afirmam que é papel do
parceiro garantir que a mulher
atinja o clímax.

Especialista em Sexualidade
e Saúde Íntima

DÉBORA CRISTIAN 
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A mulher por natureza é vaidosa e
ver essas transformações em seu
corpo é um processo doloroso,
mesmo que ela saiba que é uma
condição temporária e necessária
para sua saúde.

Os cabelos perdidos no tratamento
após um tempo crescem, mas os
seios fazem parte das zonas
erógenas da mulher.

E possui uma das representações
de feminilidade, e essa é também
uma das suas maiores
preocupações.

Por essa razão que o câncer de
mama expressa uma possível perda
de identidade tocando
profundamente sua estrutura
emocional e física. 

Tanto as pacientes quanto
seus parceiros ou parceiras
precisam ser preparados para um
novo olhar dentro do processo do
tratamento.

A MELHOR PACIENTE
É A PACIÊNTE
CONSCIÊNTE

 A verdade é que nenhuma destas
abordagens está completamente
certa ou errada.

O importante é que as mulheres
entendam seus corpos e aprendam
a comunicar seus desejos e
necessidades para os parceiros. 

Só assim será possível ter relações
sexuais satisfatórias para ambos os
lados.

O casal deve buscar ajuda de uma
equipe multidisciplinar para
orientá-los e assim aprender tudo o
que puder sobre os possíveis efeitos
do tratamento e como poderão
desfrutar dos momentos íntimos.

Médicos e outros especialistas
poderão passar esses
conhecimentos e ferramentas para
que eles se sintam assistidos e
seguros.

ATINGIR O ORGASMO
É UM ESFORÇO EM
EQUIPE
Para muitos homens, levar sua
parceira ao orgasmo é uma questão
de masculinidade.

Eles se sentem responsáveis por
proporcionar prazer à mulher e,
consequentemente, precisam ser
"bom" na cama. 

Esse tipo de pensamento pode
gerar pressão e ansiedade,
afetando a performance sexual.

Além disso, a crença de que o
orgasmo feminino é mais difícil de
alcançar do que o masculino
também pode contribuir para essa
sensação de responsabilidade.

Afinal, se o homem consegue
chegar ao orgasmo com mais
facilidade, então a mulher deve
conseguir também, certo? Errado!

O orgasmo feminino realmente é
mais complexo do que o
masculino.
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PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.
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Uma vez que envolve diversos
fatores (físico, mental e emocional).

O orgasmo feminino realmente é
mais complexo do que o
masculino, uma vez que envolve
diversos fatores (físico, mental e
emocional). 

Por isso, não é raro que as mulheres
enfrentem dificuldades para
alcançá-lo.

Mas isso não significa que os
homens sejam responsáveis por
tudo também.

Por mais que levar a parceira ao
orgasmo seja importante para a
relação, é preciso entender que
cada um tem o seu tempo e o seu
jeito de chegar lá. 

Portanto, não há motivos para
pressão ou ansiedade.

Apenas relaxe e curta o momento!

FOI-SE O TEMPO EM QUE O
HOMEM ERA O ÚNICO
RESPONSÁVEL PELO PRAZER
DA MULHER
Muitos homens se sentem
responsáveis pelo orgasmo da
mulher e isso pode ser um
problema por diversos
motivos.

Primeiramente, é importante
entender que o orgasmo
feminino não é tão simples
quanto o masculino.

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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⚠ O sexo deve ser uma experiência
satisfatória para ambas as partes
envolvidas e isso só é possível
quando houver comunicação
aberta e honesta sobre o que cada
um quer e precisa.
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Enquanto os homens podem
atingir o orgasmo com relativa
facilidade, as mulheres requerem
um pouco mais de cuidado e
atenção. 

Isso significa que, às vezes, os
homens se sentem pressionados a
"performar" durante o sexo e isso
pode gerar ansiedade e até mesmo
frustração.

Além disso, muitos homens ainda
acreditam que é responsabilidade
dele dar prazer à mulher durante o
sexo.

Essa crença é reforçada pelo fato
de que a maioria dos filmes
pornográficos mostra os homens
sempre "no controle" e as mulheres
sempre submissas. 

No entanto, essa não é a realidade.

As mulheres também gostam de
ter um papel ativo durante o sexo e
isso inclui tanto a conquista do
orgasmo quanto sua manutenção.

Portanto, os motivos pelos quais
muitos homens se sentem
responsáveis pelo orgasmo da
mulher podem ser diversos.

No entanto, esse sentimento pode
ser um problema porque ele gera
ansiedade e pressão
desnecessárias. 

Além disso, essa crença reforça o
estereótipo de que é o homem
quem sempre tem que dar prazer à
mulher durante o sexo.

SE VOCÊ QUER ASSUMIR O
CONTROLE DO SEU ORGASMO,
NÃO TENHA MEDO DE
EXPERIMENTAR: 4 DICAS PARA
AJUDÁ-LO A ALCANÇAR

Quando se trata de assumir o
controle do seu próprio prazer e
atingir o orgasmo, não há uma
única resposta certa.

O que funciona para uma pessoa,
pode não funcionar para outra. 

No entanto, existem algumas dicas
gerais que podem ajudar a
aumentar as chances de atingir o
orgasmo.

1. PRIMEIRO, É IMPORTANTE
COMPREENDER O SEU
CORPO E OS SEUS PONTOS
DE EXCITAÇÃO
Tente explorar-se sozinha através
da masturbação, experimentando
diferentes tipos de toques e
pressões para descobrir o que te dá
prazer.

Quando estiver nas relações sexuais
com um parceiro, ensine a ele
sobre os seus pontos de excitação e
mostre como gostaria de ser tocada 

– comunicar abertamente as suas
necessidades é uma das chaves
para um sexo melhor.
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Outra ótima dica para assumir o
controle do seu próprio prazer é
simplesmente relaxar e se permitir
desfrutar do momento sem se
pressionar por atingir o orgasmo.

Muitas vezes, quanto mais nos
concentramos em atingir um
orgasmo, mais difícil as coisas
ficam. 

Em vez disso, concentre-se apenas
nas sensações agradáveis   do
momento e permita-se desfrutar
plenamente do sexo sem qualquer
expectativa por um resultado
satisfatório.

Uma das coisas mais importantes a
ter em mente é que o orgasmo é
um processo mental tanto quanto
físico. 

Isso significa que é importante
relaxar e deixar de lado os
pensamentos negativos ou
ansiosos.

Se estiver se concentrando demais
em atingir o orgasmo, isso pode
acabar prejudicando a experiência.
Em vez disso, tente focar na
sensação e no prazer do momento.

Muitas vezes, a ansiedade e o
estresse podem afetar
negativamente a nossa capacidade
de atingir o orgasmo.

Se estiver se sentindo muito
ansiosa/o durante o sexo,
experimente respirar fundo e se
concentrar na sua respiração
enquanto se acalma.

Também pode tentar focar apenas
no presente e na sensação do
momento, bloqueando qualquer
outro pensamento da sua mente.

E se tiver dificuldades em manter-
se focada no presente, experimente
fazer exercícios de meditação antes
do sexo para treinar a sua
capacidade de concentração
aliviando as tensões.

2. RELAXE E SE CONCENTRE
NO PRESENTE 3. RESPIRE FUNDO E

ENCONTRE O SEU PRAZER
NO MOMENTO

4. SEXO NEM SEMPRE PRECISA
ENVOLVER PENETRAÇÃO: TENTE
UMA NOVA POSIÇÃO E ALGUNS
TIPOS DIFERENTES DE
ESTIMULAÇÃO
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Por fim, outra dica útil é estimular
várias partes do corpo durante o
sexo, em vez de se concentrar
apenas na área genital.

Experimente acariciar e beijar
outras partes do corpo do parceiro,
como os seios ou as costas.

Além disso, não se sinta obrigado(a)
a fazer sexo anal todas as vezes. 

A estimulação clitoriana direta
pode ser muito eficaz para algumas
mulheres e permite um orgasmo
mais rápido e intenso.

ANSIEDADE? VAMOS
CONSERTAR ISSO.
Para as mulheres, a ansiedade pode
ser um grande problema na vida
sexual. 

A ansiedade pode afetar a libido, a
capacidade de ter um orgasmo e
até mesmo a capacidade de se
sentir excitada.

Algumas mulheres podem se sentir
ansiosas em relação à sua
performance na cama ou se
preocupar com o que os outros
pensam sobre elas durante o ato
sexual.

Além disso, a condição também
pode causar problemas no corpo,
como aumento da tensão
muscular, que por sua vez pode
dificultar a obtenção de um
orgasmo.

A boa notícia é que há muito que
se pode fazer para lidar com a
ansiedade e melhorar a vida sexual.

 Existem tratamentos eficazes
disponíveis, incluindo terapia,
medicamentos e acupuntura.

A COMUNICAÇÃO É A CHAVE
PARA UM BOM SEXO. SEM ELE,
VOCÊ NUNCA SABERÁ O QUE
SEU PARCEIRO GOSTA E PRECISA

A comunicação é primordial para
um bom sexo.

Se você e seu/sua parceiro(a) não
conversarem sobre o que gostam,
fica muito difícil de satisfazer as
necessidades um do outro.

Muitas vezes, o problema não está
no ato sexual em si, mas na falta de
comunicação entre os parceiros.

Por isso, é importante que vocês
conversem sobre o que gostariam
de fazer e o que esperam da
relação sexual.

Quando os parceiros se comunicam
bem, é mais fácil chegarem juntos
ao orgasmo. 

Isso porque, cada um conhece os
desejos e as necessidades do outro
e pode, assim, atuar de forma mais
adequada para proporcionar o
maior prazer possível.

Além disso, a comunicação sexual
também estimula o diálogo sobre
outros aspectos importantes da
relação, como a lealdade e a
confiança, aumentando a
intimidade entre os parceiros.

CONSIDERAÇÕES
FINAIS



Finalmente, lembre-se de que o
sexo é um processo continuado e
não há nenhuma vergonha em
pedir ajuda quando precisar.

Se estiver tendo dificuldade para
chegar lá sozinho(a), experimente
usar brinquedos sexuais,
lubrificantes ou outros produtos
eróticos para facilitar as coisas.

Apenas relaxe, divirta-se e
experimente diferentes técnicas
até encontrar aquelas que
funcionam melhor para você!
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GOSTOU DESTA COLUNA?

AO VOTAR VOCÊ CONCORRE A UMA
ASSINATURA DE 30 DIAS NETFLIX

COMO A MELHOR
COLUNA DESTA EDIÇÃO

VOTE

VOTE AGORA

https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
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Débora
Cristian 

Especialista em
Sexualidade e Saúde Íntima

Acesse agoraAcesse agora    ou Agende sua Consultaou Agende sua Consulta

https://www.instagram.com/especialistadeboranascimento
https://wa.me/5581989954448?text=Li+sua+coluna+na+revista+e+quero+saber+mais.


M E L I S S A  V I A N AM E L I S S A  V I A N A

SILÊNCIO: A ARMASILÊNCIO: A ARMA
FRIA QUE DESTRÓI OSFRIA QUE DESTRÓI OS
RELACIONAMENTOSRELACIONAMENTOS



SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

SILÊNCIO: A ARMA
FRIA QUE DESTRÓI OS
RELACIONAMENTOS
Silêncio: Arma fria que destrói os
relacionamentos

O silêncio nos relacionamentos tem
sido a arma fria que o destrói aos
poucos. 

Mas não o silêncio positivo, aquele
em que o indivíduo se cala para
não falar algo que fere, que magoa,
que humilha a parceria em
determinado momento de raiva. 

Aquele em que a pessoa precisa de
um tempo para colocar a cabeça
em ordem, pensar e refletir sobre
determinada situação.

Mas sem ignorar a presença do
outro. 

Esse silêncio é um silêncio bom e
benéfico.

O silêncio maléfico é aquele usado
para punir e manipular o outro. 

O indivíduo acredita que a parceria
não é digna de sua presença se não
fizer ou agir da forma que ele
determina. 

Este tipo de atitude é conhecida
como Tratamento do Silêncio. 

Ele se caracteriza pela recusa do
indivíduo em se comunicar
verbalmente com alguém que
deseja fazer o contato. 

Pode variar de uma atitude mal-
humorada a uma atitude abusiva.

Em se tratando de uma atitude
mal-humorada, podemos dizer das
birras e imaturidades por uma das
partes que se recusa a responder,
mas logo volta à normalidade.

Porém, quando feito de forma
intencional, prologada e recorrente,
ele reflete o abuso emocional, com
traços da personalidade narcisista.

Ou seja, esse comportamento é
adotado como forma de manipular
o outro. 

A intenção é fazer com que a
parceria atenda às suas
necessidades e desejos, faça o que
ele quer, pois, do contrário, será
punida.

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

MELISSA VIANA
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Esse querer vai desde a escolha de
um programa a dois, um cardápio
do almoço até crises de ciúmes por
algum fato ocorrido.

O silêncio então é usado como
arma, que desfere indiferença e
ignora a existência do outro ser.

A cabeça da vítima fica a mil,
imaginando muitas coisas. 

Suspeita de vários motivos, sem ter
certeza concreta a respeito deles.

Ela não sabe quando eles voltarão
às boas, quanto tempo essa
situação irá durar. 

Nem quanto tempo durará a paz
após resolver o conflito, acabar essa
guerra fria.

Ao invés de conversar, expressar o
que incomoda, o indivíduo se afasta
e trata com o silêncio que
manipula, que controla e que
destrói. 

Muitas vezes o outro nem sabe o
que se passa ou o que fez para
“merecer” passar por esse castigo. 

Ela não entende por que está sendo
punida e a mente vai à mil, fica
acelerada procurando uma razão
plausível para a situação estar
ocorrendo.

E quando sabe, sofre com a
indiferença do outro que não cede,
não quer dialogar.

O relacionamento sofre com tudo
isso.

 A parceria vive pisando em ovos,
nunca sabe se uma atitude que
poderia ser normal ou
perfeitamente contornada no dia a
dia, ativará o gatilho no outro e
começará tudo novamente.

Não existe confiança, paz plena.

É como estar numa montanha
russa cheia de altos e baixos. 

E a cada vez que acontece o
silêncio, o relacionamento
enfraquece e se torna mais difícil
recuperar e sarar a ferida.

Usado de forma proposital para
machucar, ferir e punir o outro, o
silêncio é um instrumento claro de
manipulação, usado por pessoas
imaturas para controlar sua
parceria. 

Esse comportamento torna a
relação tóxica e abusiva.

O indivíduo não dá ao outro a
chance de diálogo ou de resposta,
pois não relata o que está
acontecendo.

É comum a vítima escutar frases
como: “Você sabe o que você fez”,
mas na verdade nem o próprio
abusador sabe dizer com clareza a
razão de sua raiva.

Quando o abusador fala, ele
começa a acusar a vítima das coisas
que ele mesmo faz. 

Controla o outro através do silêncio,
e faz com que a vítima se torne
uma pessoa pior.
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PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.
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“Ele já ficou sem trocar uma palavra
sequer comigo durante semanas.

E eu chorava, dizia que tudo aquilo
que ele fazia era uma tortura. 

Que ele claramente não se
preocupava com meus
sentimentos, não se importava
comigo. 

Em determinada época, quando
resolveu quebrar o silêncio, ele me
acusou de não ser humilde.

De nunca pedir desculpas pelas
coisas que eu fazia (detalhe, nem
ele sabia me dizer quais coisas
eram essas).

Então eu me ajoelhei diante dele e
pedi desculpas, perdão, por
qualquer coisa que eu tivesse feito. 

Fiz isso para que eu pudesse ficar
livre daquela dor de ser ignorada a
todo momento”. Relata Cristiane
(nome fictício).

Pessoas sensíveis são muito
afetadas por outros. 

Quando ficam chateadas, elas
preferem punir com o silêncio. 

No caso de casais que moram
juntos, o abusador demonstra
frieza, não dorme no mesmo
ambiente. 

Se vira de costas como um sinal de
protesto.

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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Quando esse silêncio maléfico se
mostra recorrente, vindo daquele
que dizia jamais a machucar, ele a
magoa ainda mais.

O indivíduo assume seu egoísmo e
ainda espera ser compreendido por
sua atitude.
 
Essa intimidade e proximidade
com quem se ama pode ser
desesperadora quando a pessoa
que mais se ama é a mesma que
pode ter fazer sofrer.

É inerente ao ser humano a busca
por aceitação. Isso acontece desde
criança, onde se busca fazer parte
de determinado grupo social.

Somos alimentados com a ideia de
um amor perfeito, de que com ele
tudo se resolve. 

Que ao estar ao lado da pessoa que
amamos, seremos completos e
felizes. Mas nem sempre é assim. 

A rejeição é uma das feridas
emocionais mais profundas e
difíceis de lidar. 

Ela é gigantesca e é ativada pela
mesma área do cérebro que
processa a dor física.

VO que fazer quando você é a
vítima deste castigo do silêncio?

Entender e aceitar que esse tipo de
atitude ocorre independente do
que você possa fazer, que se trata
muito mais da forma com que o
outro age do que de você mesmo.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Esse tratamento causa à vítima:
ansiedade, desespero, baixa
autoestima, sentimento de
desvalorização, insegurança e
culpa. 

Quando, na verdade, quem a está
desequilibrando é a pessoa que a
pune com o silêncio.

Em muitos casos pode ocorrer da
vítima começar a ter rejeição por si
mesma. 

Ela não acredita mais em si, está
abalada emocionalmente, pensa
que nada mais faz sentido, que não
faz nada de bom para ser
importante.

Se sente infeliz e passa pelo
processo de autossabotagem. 

Isso afeta diretamente o
relacionamento com os amigos, o
seu trabalho, a vontade de se
exercitar, de se divertir.

Não podemos deixar de citar a
baixa ou anulação total da libido,
não existe conexão e confiança
entre o casal.

Quem conhece o jeito de ser da
vítima em seu estado de
normalidade, consegue perceber
que algo não vai bem.

Quanto mais se ama uma pessoa,
quanto mais próxima a convivência
e intimidade com ela.

Mais poder ela tem de fazer com
que a vítima se sinta bem ou que
ela se sinta um lixo, o pior dos seres. 
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Por mais difícil e doloroso que seja,
pense racionalmente. 

Não bata de frente, você será
chamado de louco, desequilibrado.
É isso que ele deseja.

Coloque a cabeça no lugar, procure
se fortalecer. 

Não fique perguntando e insistindo
para ele voltar a conversar.

Espere o momento certo, ele irá dar
um jeito de conversar mesmo que
seja para lhe acusar e lhe culpar,
esteja pronto para esse momento.

Não esteja sempre disponível. 

Coloque-se em primeiro lugar. 

Continue fazendo suas atividades
de rotina, não demonstre que está
abalado.

Para se sentir bem é preciso estar
bem consigo mesmo. 

Ter amor próprio, saber o que ama
e procurar se fazer feliz. 

Independentemente do desfecho
deste relacionamento amoroso,
não se feche. 

Cuidado com a auto preservação,
não se torne rancoroso, pessoas
feridas ferem outras pessoas, elas
carregam mágoas não processadas

Não entre no seu jogo de
manipulação. 

GOSTOU DESTA COLUNA?

AO VOTAR VOCÊ CONCORRE A UMA
ASSINATURA DE 30 DIAS NETFLIX

COMO A MELHOR
COLUNA DESTA EDIÇÃO

VOTE

VOTE AGORA

É  o primeiro passo para
compreender que você não é o
culpado pela situação.

Não permita que o abusador cresça
em cima de você. 

Quando ele percebe que a tática
usada está funcionando, que está
te enfraquecendo.

Te fazendo ceder em troca do amor
dele e de sua atenção, ele vai
continuar usando
. 
O abusador é uma pessoa insegura. 

Que utiliza a manipulação para ter
o que deseja, faz uso do amor que a
parceria sente por ele e a vítima,
que está no olho do furacão, não
consegue perceber.

https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
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Ao se criar resistência por medo de
sofrer, a pessoa transforma
pequenos fatos ocorridos em uma
imensa tempestade. 

Por auto preservação, ela prefere
ferir a ser ferida, mas ela se fere
também ao agir dessa forma.

Se fere pois não é de sua índole
tratar os outros dolorosamente
como foi tratado, se sente mal por
isso e se sente mal por estar cada
dia mais só. 

Ela não está bem.

Sozinhos estamos livres, livres do
possível sofrimento, livres para
escolher onde queremos estar, mas
também estamos solitários. 

E a solidão também é um mal.

O apoio do profissional Especialista
da Saúde e Bem estar do casal é
fundamental para trazer a luz
sobre.

A situação para que tudo se resolva
da melhor maneira possível sem
maiores danos físicos e emocionais.
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FLORA VAGINAL,
PORQUE CUIDAR DELA
É IMPORTANTE?
A flora vaginal é o conjunto de
bactérias que habitam o trato
genital feminino.

Essas bactérias são importantes
para a saúde da mulher, pois
mantêm o pH vaginal equilibrado e
protegem contra infecções. 

No entanto, alguns fatores podem
alterar a flora vaginal e predispor às
infecções. 

Por isso, é importante cuidar da
flora para prevenir doenças e
manter a saúde genital feminina.

Vamos abordar os cuidados com a
flora vaginal e por que eles são tão
importantes.

CAROL MELO  

FLORA VAGINAL:
ENTENDA O QUE É
A flora vaginal é o conjunto de
microrganismos que habitam o
trato genital feminino. 

É um ambiente ácido, com pH
entre 3,8 e 4,5, que protege a
mulher de infecções.

A flora é composta principalmente
por bactérias do gênero
Lactobacillus, que produzem ácido
lático e outros compostos
orgânicos, mantendo o pH ácido.

As bactérias da flora vaginal são
importantes para a saúde da
mulher, pois elas ajudam a prevenir
infecções vaginais. 

Algumas dessas bactérias também
produzem substâncias que inibem
o crescimento de outros
microrganismos patogênicos.

Se houver alterações, isso pode
levar à proliferação de bactérias
patogênicas e a infecções vaginais.
Portanto, cuidar da flora vaginal é
importante para evitar infecções e
manter a saúde genital feminina.

O PH VAGINAL É O
PRINCIPAL INDICADOR
DE ACIDEZ E
ALCALINIDADE DA
VAGINA

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Especialista em Sexualidade
e Saúde Íntima
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O pH vaginal é um indicador do
ambiente ácido ou alcalino
presente na vagina. 

O pH pode variar ao longo do
tempo e do ciclo menstrual da
mulher, mas geralmente fica entre
3,8 e 4,5.

Esse ambiente ácido é criado pelas
bactérias que vivem na genitália,
chamadas de lactobacilos. 

Essas bactérias são importantes
porque ajudam a manter o pH
vaginal em um nível saudável, além
de proteger contra infecções.

O pH vaginal pode se alterar devido
a diversos fatores, incluindo o uso
de determinados produtos, como
sabonetes e desodorantes vaginais,
ou por causa de infecções.

Quando o pH vaginal está fora do
intervalo normal saudável, isso
pode causar sintomas como
corrimento vaginal anormal,
prurido e coceira. 

Também pode aumentar o risco de
infecções vaginais, como
candidíase e tricomoníase.

Por isso, é importante ter cuidado
com os produtos que usamos na
região vaginal e fazer exames
médicos regularmente para
verificar se há alguma alteração no
pH vaginal.

Se você tiver algum sintoma
incomum ou suspeitar de uma
infecção, consulte um médico para
receber o tratamento adequado
que, por sua vez. 

Pode incluir uso de medicamentos
com a finalidade de restaurar o
equilíbrio do pH vaginal.

QUAIS FATORES
INFLUENCIAM PARA
O DESEQUILÍBRIO DO
PH VAGINAL?
É importante manter o pH vaginal
em um nível adequado para evitar
alterações no sistema imunológico,
bem como para manter a saúde
das membranas mucosas vaginais.
De fato, o corpo humano mantém
seu próprio nível de pH através do
controle do metabolismo e da
excreção de ácidos. No entanto,
existem alguns fatores que podem
alterar o pH vaginal, incluindo:

Alterações na dieta: uma dieta rica
em frutas e vegetais frescos, bem
como carnes magras e peixes, pode
ajudar a manter o pH vaginal
equilibrado. No entanto, uma dieta
rica em alimentos gordurosos e
processados, bem como bebidas
alcoólicas e café, pode contribuir
para o desequilíbrio do pH vaginal;

Doenças infecciosas: algumas
doenças infecciosas, como a
vaginite bacteriana, podem causar
alterações no pH vaginal;

Alterações hormonais: durante a
menopausa, por exemplo, há uma
queda nos níveis de estrogênio no
corpo feminino, o que pode resultar
em uma diminuição da produção
de muco vaginal e alterações no pH
vaginal;
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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

Produtos químicos irritantes:
alguns produtos químicos
utilizados na higiene pessoal
feminina, como perfumes e
sabonetes perfumados, podem
causar irritação nas membranas
mucosas vaginais e alterar seu pH
natural.

Outras condições que podem
causar alterações na flora vaginal
incluem menopausa, diabetes e
obesidade.

PERIGOS NO DESEQUILÍBRIO
DA FLORA VAGINAL
Ter uma flora vaginal saudável é
importante para a saúde feminina,
pois ajuda a prevenir infecções e
outros problemas. 

No entanto, o desequilíbrio da flora
vaginal pode causar vários
problemas de saúde, incluindo:

Infecções vaginais

A principal causa de infecções
vaginais é o desequilíbrio da flora
vaginal. Isso pode permitir que
bactérias ou fungos patogênicos se
multipliquem e causem infecções.

As infecções vaginais podem causar
coceira, corrimento, dor e outros
sintomas desconfortáveis.

Candidíase

A candidíase é uma infecção
fúngica que pode ocorrer quando
há um excesso de crescimento do
fungo Candida albicans na vagina.

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
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Os sintomas da candidíase incluem
coceira, corrimento branco leitoso e
ardência. 

A condição pode ser tratada com
medicamentos antifúngicos
prescritos pelo seu médico.

Tricomoníase

A tricomoníase é uma infecção
sexualmente transmissível causada
pelo protozoário Trichomonas
vaginalis.

Os sintomas da tricomoníase
podem incluir corrimento amarelo-
esverdeado, ardência, coceira e dor
durante a relação sexual.

Vulvovaginite
atrófica

A vulvovaginite atrófica é um tipo
de vaginite que ocorre quando há
uma diminuição do estrogênio no
corpo feminino (estrogênio é um
hormônio responsável pelo
mantimento da saúde dos tecidos
genitais femininos).

Os sintomas da vulvovaginite
atrófica podem incluir secura
vaginal, coceira, ardência e dor
durante a relação sexual.

Vulvovaginite atrófica geralmente
não requer tratamento, mas em
alguns casos pode ser tratada com
medicamentos hormonais
prescritos por um médico
ginecologista.

CUIDADOS ESSENCIAIS PARA
MANTER A SAÚDE DA FLORA
VAGINAL EM DIA
Para manter uma flora vaginal
saudável, é importante ter cuidado
com a higiene íntima.

É recomendado lavar a região com
água e sabão neutro, apenas para
remover o excesso de sujeira.

O uso de produtos químicos
agressivos, como sabonetes
perfumados e desodorantes
íntimos, deve ser evitado, pois
podem alterar o pH natural da
vagina e prejudicar a flora vaginal.

Além da higiene adequada, é
importante adotar uma dieta
balanceada e rica em nutrientes
para manter a saúde da genitália.

Frutas e legumes são alimentos que
contêm nutrientes essenciais para a
saúde vaginal, como vitamina C e
antioxidantes. 

Também é importante ingerir
bastante líquido, principalmente
água, para manter a região
hidratada.

Outro cuidado importante é evitar
o uso de roupa apertada ou de
tecidos sintéticos que não
permitem que a pele respire
adequadamente.

O suor pode favorecer o
crescimento de bactérias e fungos
na região íntima, causando
infecções.
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Verifique se você tem corrimento
vaginal normal.

O corrimento vaginal é um líquido
produzido pelas glândulas da
vagina e do colo uterino. Ele ajuda a
manter a pele úmida e limpa.

O corrimento pode ser branco ou
amarelo claro, geralmente inodoro
ou com um leve cheiro de
fermento.

Se você tem muito corrimento, que
é espesso ou amarelado, pode ser
uma infecção vaginal.

Observe se há alterações no seu
odor vaginal.

Normalmente, a vagina tem um
leve cheiro ácido devido à presença
de bactérias saudáveis.

Se você perceber um odor forte ou
desagradável, pode ser o caso de
uma infecção vaginal.

Verifique se há alterações na sua
urina.

Se você tem dor ao urinar ou
sangue na urina, pode haver uma
infecção renal ou outro problema
médico.

Observe se há alterações no seu
muco cervical.

O muco cervical é uma substância
viscosa que secretam as glândulas
do colo uterino.

GOSTOU DESTA COLUNA?

AO VOTAR VOCÊ CONCORRE A UMA
ASSINATURA DE 30 DIAS NETFLIX

COMO A MELHOR
COLUNA DESTA EDIÇÃO

VOTE

VOTE AGORA

Além disso, o calor excessivo
também pode afetar
negativamente a flora vaginal.

Portanto, é importante usar roupas
confortáveis   que permitam que a
região íntima fique bem ventilada.

ANTES PREVENIR DO QUE
REMEDIAR – COMO
IDENTIFICAR O PH VAGINAL
ALTERADO

Existem diversos fatores que
podem ajudar a identificar a saúde
da sua vagina.

Alguns desses indicadores são
externos, como a aparência da pele
e dos pelos pubianos, e outros são
internos, como a flora vaginal.

https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
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AO VOTAR VOCÊ CONCORRE A UMA
ASSINATURA DE 30 DIAS NETFLIX

VOTE AGORA

Ele protege a entrada da vagina
contra bactérias e vírus prejudiciais
e mantém a região úmida,
necessário para a sobrevivência dos
espermatozóides durante a relação
sexual.

Se você notar alterações no muco
cervical, como mudanças de
textura ou cor, isso pode indicar um
problema médico subjacente.

A MELHOR FORMA DE SE
MANTER EM DIA COM A SUA
SAÚDE É SE PREVENINDO

Quando a flora vaginal está
comprometida, isso pode levar à
vaginose bacteriana, uma infecção
bacteriana que causa sintomas
como corrimento vaginal, coceira e
ardência.

A vaginose bacteriana pode ser
tratada com antibióticos, mas é
importante consultar um médico
para confirmar o diagnóstico e
escolher o tratamento adequado.

Se não for tratada, a vaginose
bacteriana pode aumentar o risco
de outras infecções vaginais,
incluindo infecções por clamídia e
gonorréia.

Para manter a saúde da flora
vaginal, é importante evitar os
fatores que podem comprometer
seu equilíbrio.

Isso inclui usar produtos íntimos
irritantes (com fragrâncias ou
corantes), ficar longos períodos sem
lavar as partes íntimas.

 usar roupas justas ou de tecido
sintético e ter relações sexuais sem
camisinha.

Também é importante ter uma
higiene íntima adequada: lavar as
partes íntimas com água e
sabonete suave diariamente e secá-
las completamente após o banho
ou chuveiro.

Considerações
finais

Ao tomar conhecimento de todos
os cuidados e da importância de
manter a flora vaginal equilibrada,
esperamos ter contribuído para
que as mulheres deem a devida
atenção à saúde da região íntima.

Lembrando sempre que, se
surgirem quaisquer sintomas ou
alterações, é fundamental procurar
imediatamente um médico
ginecologista.

Alterações no pH vaginal podem
favorecer o crescimento de
bactérias nocivas e aumentar o
risco de infecções. 

Procure um médico para avaliar
qualquer alteração nos seus
sintomas vaginais.
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PODEMOS MUDAR OPODEMOS MUDAR O
SABOR DOSABOR DO

ESPERMA/SÊMEN?ESPERMA/SÊMEN?
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PODEMOS MUDAR O
SABOR DO
ESPERMA/SÊMEN?
O sêmen, também conhecido por
esperma, é um líquido viscoso e
esbranquiçado que é composto por
diferentes secreções, produzidas
nas estruturas do aparelho genital
masculino, que se misturam no
momento da ejaculação. 

 Este líquido tem como principal
função transportar os
espermatozóides desde os
testículos do homem até ao óvulo
da mulher.

Permitindo que aconteça a
fecundação e, consequentemente,
uma gravidez, o que assegura a
reprodução da raça humana.

 - Líquido e espermatozóides,
dos canais deferentes e
testículos; 

 - Líquido seminal, produzido nas
vesículas seminais;

 - Secreção prostática, produzida
na próstata; 

 O sêmen é constituído
principalmente por uma mistura de
3 diferentes tipos de secreções, que
são produzidas em diferentes
partes do sistema reprodutor
masculino:

Além disso, é ainda possível
encontrar quantidades muito
baixas de líquidos produzidos pelas
glândulas mucosas, especialmente
pelas glândulas bulbuoretrais.

 Estes líquidos se juntam na uretra
e são, depois, eliminados durante a
ejaculação.

 O sêmen está em constante
produção e, por isso, não é possível
saber com precisão quanto tempo
demora para ser produzido. 

No entanto, sabe-se que os
espermatozóides precisam de
vários dias para ficarem maduros
antes de serem eliminados na
ejaculação.

Podendo demorar até 2 meses para
se obter um espermatozóide
considerado "maduro".

 Os testículos produzem, em média,
120 milhões de espermatozóides
por dia.

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

ANDRÉIA GIRELLI
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Normalmente, o primeiro sêmen
expelido durante uma relação, ou
manipulação íntima é mais denso. 

Relações e masturbações em
excesso o deixam mais ralo e
escasso devido à falta dos
componentes do sêmen. 

 Isso porque, houve um tempo
viável para o acúmulo de
substâncias produzidas pela
próstata, dentre elas a fosfatase
ácida e ácido cítrico. 

Contudo, a partir do segundo
volume ejaculado, é normal que o
esperma esteja mais ralo, fino e
aquoso, que o primeiro. 

E, assim será sucessivamente. 
 Os próximos, naquele dia, virão
mais aguados e em menor
quantidade.

 Qual a sua composição?
 Na composição do esperma é
possível encontrar aminoácidos,
frutose, enzimas, flavinas,
prostaglandinas, ferro e vitaminas B
e C. 

Além disso, por conter líquido
produzido na próstata, o sêmen
contém ainda proteínas, fosfatase
ácida, ácido cítrico, colesterol,
fibrinolisina, enzimas proteolíticas e
zinco. 

 Os espermatozóides representam
5% a 10% do volume total do que é
ejaculado.

 O restante é composto por
aminoácidos, frutose, enzimas,
vitaminas, ferro e zinco.

Uma colher de chá –
aproximadamente 5g 

– tem cerca de 20 calorias,
provenientes principalmente das
proteínas que compõem o fluído.

Qual o volume de uma ejaculação?

A quantidade de esperma que é
liberada durante a ejaculação, já
adianto que equivale a uma colher
de chá e o volume depende do
grau de excitação e da frequência
ejaculatória, mas oscila entre 1,5 ml
e 5 ml.

A principal função do sêmen é o
transporte dos espermatozóides
maduros desde os testículos do
homem até ao óvulo da mulher,
permitindo a fecundação e a
gravidez. 

No entanto, para conseguir realizar
essa tarefa com sucesso, o sêmen
também tem outras pequenas
funções importantes como facilitar
a mobilidade dos espermatozóides,
mantê-los nutridos e protegê-los do
ambiente vaginal.

 Porque tem um cheiro estranho?

O cheiro do sêmen é muitas vezes
comparado com o de água
sanitária ou cloro e está
relacionado com os seus
componentes.

já que, além dos espermatozóides,
o sêmen também contém vários
tipos de proteínas, enzimas e
minerais. 
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PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.
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Estas substâncias normalmente
têm um pH alcalino, ou seja,
superior a 7, que é o mesmo tipo de
pH da água sanitário e do cloro,
sendo essa a principal razão para
terem cheiros semelhantes.

 Porque muda de consistência? 

Ao longo do tempo o sêmen pode
sofrer várias alterações de
consistência, podendo ser mais
fluído em alguns dias e mais
espesso em outros. 

 Isso não é um sinal de alarme e é
bastante comum em homens
saudáveis. 

O que acontece é que o sêmen
pode ter maior ou menor
quantidade de água, de acordo
com a hidratação do organismo.

Além disso, existem estudos que
também indicam que o esperma
mais espesso normalmente contém
uma maior concentração de
espermatozóides alterados que.

Embora possa parecer uma
alteração indesejável, é
relativamente frequente.

Já que mais de 90% dos
espermatozóides liberados pelo
homem têm algum tipo de
alteração.

 É possível mudar o sabor? 

 O sabor do sêmen geralmente se
mantém constante ao longo do
tempo. 

http://comunidadeone.site/
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 Caso o homem esteja sem ejacular
alguns dias, a cor do sêmen pode
variar ligeiramente, podendo ficar
mais amarelado. 

Existem casos em que o homem
pode perceber o aparecimento de
sangue no sêmen, que se perdurar
por mais de 3 dias.

Pode ser um sinal de algum
problema de saúde como
vésiculite, prostatite, doenças
sexualmente transmissíveis.

Uso de alguns medicamentos,
hiperplasia da próstata ou como
resultado de alguma lesão, por
exemplo.

Nestes casos o melhor é ir a um
urologista para fazer um
diagnóstico e um tratamento
adequado.

Saiba quais as causas mais comuns.

Como produzir um sêmen
saudável?

Para produzir um sêmen saudável,
o homem deve: 

Ø Manter um peso saudável e
praticar exercício físico com
regularidade; 

Ø Fazer uma alimentação
equilibrada, rica em frutas e
vegetais que contêm antioxidantes;

Ø Evitar pegar infecções
sexualmente transmissíveis (IST's),
como clamídia, gonorréia ou sífilis.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

 A comida afeta sua qualidade
Oleaginosas podem ajudar a
manter o sêmen saudável, segundo
um estudo da Universidade Rovira i
Virgili de Tarragano, na Espanha.

Os homens que comeram cerca de
dois punhados mistos de
amêndoas, avelãs e nozes
diariamente por 14 semanas
melhoraram sua contagem de
espermatozóides.

E tiveram mais "nadadores" viáveis
para a fecundação, dizem os
pesquisadores.

 Segundo a pesquisa, há evidências
cada vez maiores de que uma dieta
saudável pode aumentar as
probabilidades de um casal
engravidar. 

 Entre os 119 homens de 18 a 35
anos participantes do estudo, os
que comeram oleaginosas com
frequência melhoraram sua
contagem de espermatozóides em
14% e a vitalidade em 4%.

 Segundo os autores, isso reforça
pesquisas prévias que indicavam
que uma dieta rica em ácidos
graxos, ômega-3, antioxidantes e
ácido fólico contribuem para a
fertilidade.

 Mas como saber se o sêmen é
normal? 

O sêmen normal e saudável tem
um aspeto esbranquiçado e
viscoso, que vai se tornando mais
líquido depois de ser ejaculado.
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Participaram do estudo 656
homens, e os que usaram boxers
tiveram uma concentração de
esperma 25% maior do que os que
usaram roupas íntimas mais justas.

  Acredita-se que isso se deva à
temperatura mais branda ao redor
dos testículos favorecida pelos
boxers, que beneficiaria a produção
de esperma e no controle
hormonal.

 A temperatura dos testículos é
cerca de 2 a 4ºC a menos do que o
resto do corpo e essa é a condição
ideal para que sejam produzidos
espermatozóides saudáveis e em
quantidade adequada.

 Por conta disso, a infertilidade está
associada, muitas vezes, ao
aumento da temperatura dos
testículos. 

 Homens que trabalham expostos a
altas temperaturas ou,
simplesmente, aqueles que usam o
notebook no colo frequentemente
podem ser prejudicados.

GOSTOU DESTA COLUNA?

AO VOTAR VOCÊ CONCORRE A UMA
ASSINATURA DE 30 DIAS NETFLIX

COMO A MELHOR
COLUNA DESTA EDIÇÃO

VOTE

VOTE AGORA

Além disso, reduzir o estresse e
evitar consumo de álcool e cigarro
também é importante para ajudar
na produção dos hormônios
reguladores da produção do
esperma.

A roupa íntima pode afetar a
qualidade do esperma?

 Para melhorar a qualidade de seus
espermatozóides, a recomendação
atual é usar cuecas do tipo boxers. 

É que um estudo da Escola de
Saúde Pública de Harvard.

Parece confirmar que o uso de
cuecas mais folgadas poderia ser
uma forma simples de homens
melhorem sua contagem de
espermatozóides e os hormônios
que os controlam. 
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https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
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OS DANOSOS DANOS
PSICOLÓGICOS DOPSICOLÓGICOS DO

SILENCIO NOSILENCIO NO
RELACIONAMENTORELACIONAMENTO



SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

OS DANOS PSICOLÓGICOS
DO SILENCIO NO
RELACIONAMENTO: 
 9 POSSIBILIDADES DE
USAR A COMUNICAÇÃO
PARA QUEBRAR ESSA
BARREIRA 
“Não é seu jeito de lidar com as
discussões, é um comportamento
narcisista”. 

(Psicólogo João Guilerme) 

O famoso “dar um gelo” diante do
parceiro (a), também é uma
violência psicológica. 

Praticada geralmente por parceiros
(as) com perfis narcisistas. Sendo
crime previsto em lei.

Vamos entender 
O Tratamento do Silêncio, é um
comportamento manipulador,
maldoso, uma tática premeditada,
aplicado pelo parceiro (a), como
um método de punição
psicológica, com intenção de
castigar.

A maioria das vítimas são mulheres. 

Momentos que o
Tratamento do
Silêncio são aplicados
 Quando há necessidade de
retomar o controle sobre o outro: o
parceiro (a) que aplica esse
tratamento percebe que o outro
teve coragem de enfrenta-lo, ou
seja, sua vítima não está mais sobre
seu domínio.

O silencio passa a ser o melhor
recurso. 

Quer se vitimizar: o parceiro (a) que
aplica, percebe que está errado em
alguma situação, ou seja, perdeu a
razão, e o resultado não será como
ele quer.

Todo esse tratamento é
arquitetado: “ se ele (a) fizer isso e
dessa forma, vou ficar em silêncio
até ele (a) vir me pedir desculpas”.

Dois estranhos
debaixo do mesmo
teto

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

ELYDIANE RODRIGUES
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Por mais que o outro tente dialogar,
quem pratica esse tratamento
acaba fugindo, para criar uma
barreira na comunicação.

O diálogo é evitado por dias,
semanas e meses, enquanto isso a
vítima fica “quebrando a cabeça”
para entender o que está
acontecendo.

ALÉM DO SILÊNCIO,
ELE PRATICA
GASLIGHTING

Sempre coloca a culpa no parceiro
(a), querendo se justificar. 

Ele (a) só usa esse tratamento entre
quatro paredes.

Para a sociedade, tem um
relacionamento de aparências,
precisa ser bem visto (a) como boa
pessoa.

Porém o outro (a), ele (a) trata
como se não existisse, como
alguém insignificante, ignora,
exclui, rejeita

É um abuso psicológico em que
informações são manipuladas,
distorcidas ou omitidas levando a
vítima a duvidar de si mesma, de
sua capacidade e até da própria
sanidade. 

Exemplos: 

- “ Acho que fui grosseiro (a) ” 
- O que eu fiz de errado para ele (a)
estar assim?
- Será que eu errei ao questionar ? 
- Deve mesmo ser minha culpa 

Outro momento, é quando a
comunicação é retomada, pois
quem usa esse tratamento, age
com carinhos, abraços, beijos sendo
romântico. 

Como se nada estivesse acontecido,
deixando o outro mais confuso.

COMO O PARCEIRO (A) QUE
PRATICA O TRATAMENTO
DE SILÊNCIO AGE 

PERFIL DE QUEM
PRATICA O TRATAMENTO
DO SILÊNCIO

Geralmente é um narcisista, ou tem
outro perfil de abusador no
relacionamento.

Esses parceiros têm baixa
inteligência emocional, agressivos,
possuem raiva interna.

Quer fazer o outro sofrer com o
silêncio, não aceita o que é
contraditório à sua vontade.

MOTIVO DESSE PERFIL
A maioria pode ser pela maneira
que foram criados: quando
crianças, para conseguir o que
queriam, faziam birras, pirraças e
esperneavam até ter o que
queriam, eram mimados (as).

Ou vem de uma família mais quieta
que usa o silêncio como estratégia.

É um padrão que eles repetem.
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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

O parceiro (a) pode aplicar esse
tratamento, se ausentando de casa
por muitos dias sem dar notícias.

Não atender ligações e nem
responder mensagens.

O TRATAMENTO DE
SILÊNCIO EM
OUTRAS SITUAÇÕES 

O QUE ACONTECE
COM O PARCEIRO
(A) QUE É VÍTIMA 
Esse comportamento, faz o
parceiro (a) que é a vítima, morrer
emocionalmente aos poucos,
afetando a auto estima.

Trazendo ansiedade, angústia,
insegurança por não saber o que
está acontecendo.

Ele(a) sente a dor da rejeição, da
perda e do fracasso, pois acredita
que não está tendo competência
em fazer uma pessoa feliz.

Há uma chance grande dessa
vítima desenvolver um transtorno
emocional grave.

E consequentemente precisar de
ajuda psicológica e psiquiátrica.

Com os danos psicológicos, vem os
danos físicos, como: dificuldade em
se alimentar, dormir, etc.

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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Pois ela resolve 70% dos problemas
do casal. Se você não sabia, coloque
em prática a comunicação no seu
relacionamento!

 E esse silêncio que o parceiro (a)
pratica, é de forma intencional,
com o objetivo de bloquear e negar
qualquer tipo de comunicação.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

O Tratamento de Silêncio se
configura como violência
psicológica, e atinge mais as
mulheres pois são mais frágeis e
sentimentais.

De acordo com a Lei  14.188/2021, e
a Lei Maria da Penha, Violência
Psicológica causa danos
emocionais, constrangimento
controla suas ações.

Comportamentos, decisões,
humilhação, manipulação,
chantagem, prejuízo à sua saúde
psicológica ". 

Na prática, é um comportamento
reiterado do agressor baseado em
controle, posse e humilhação.

O SILÊNCIO AS
VEZES É
NECESSÁRIO
As vezes, no meio de uma
discussão que começa ficar
calorosa, o casal percebe que há
possibilidades de magoar e
ofender, e escolhem se calar,
respirar. 

Após um tempo resolvem esse
conflito com uma conversa branda.
Isto é válido e inteligente.

O silencio é usado de forma
madura para preservar os
sentimentos de ambos, com curto
prazo, para não gerar conflitos. 

COMO ESPECIALISTA
ORIENTO
Tome cuidado! Não siga
conselhos de conselheiros
amorosos de internet

- alguns dão orientações imaturas,
como: retribuir o “gelo”, não se
comunicar, não dar o “braço a
torcer”. 

É CRIME E
TEM LEI 

O IMPACTO NO
RELACIONAMENTO
Esse silêncio pode causar:
distanciamento na relação e vida
sexual do casal, diminuição da
comunicação, discussões
frequentes.

O relacionamento pode entrar na
rotina ruim, começam dormir
separados. 

Pode haver o término da relação, “e
acredito eu, que o principal motivo,
é a falta da comunicação”.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.188-de-28-de-julho-de-2021-334902612
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Quer que o parceiro (a) que aplica o
Tratamento, entenda que esta
atitude, está fazendo mal ao
relacionamento.

Quando aplica essas orientações
terá resultados negativos”.

Na tentativa de diálogo
não use “você”
 
-quando se começa uma fala
usando “você”.

O parceiro (a) que faz o silencio, irá
interpretar como uma acusação,
exemplo:

“Você me deixa triste quando não
explica o motivo de ficar quieto”. 

Não demonstre
reação desesperada

- não implore atenção, não assuma
a culpa, não peça desculpas.

E nem vá tirar satisfações do
motivo do silêncio, pois esse é o
objetivo do parceiro (a) que aplica o
silêncio.

Se acalme para o momento certo
de tentativa de diálogo.

.

GOSTOU DESTA COLUNA?

AO VOTAR VOCÊ CONCORRE A UMA
ASSINATURA DE 30 DIAS NETFLIX

COMO A MELHOR
COLUNA DESTA EDIÇÃO

VOTE

VOTE AGORA

Agora pense comigo: “quem aplica
o silêncio, não irá sofrer com uma
retribuição, isso vira um joguinho,
uma briguinha de adolescente: “vou
me fazer de difícil, fingir que não
me importo”.

Quem segue esse “conselho”, não
tem o perfil, de se agradar com o
sofrimento do parceiro (a) que
aplica o tratamento do Silencio.

Acaba sofrendo e adoecendo seu
emocional ao seguir esses
conselhos. 

Pois quem aplica começa a
disputar o silêncio.

Esse parceiro (a) que está sendo
vítima, na verdade está buscando
solução para essa dor, quer
“resgatar”, levar a diante seu
relacionamento, pois ama. 

9 POSSIBILIDADES
DE USAR A
COMUNICAÇÃO  

https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
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 1- Na tentativa de
diálogo use o “eu”

- quando você começa sua fala, irá
expor um sentimento e desabafo
seu, exemplo: “eu me sinto triste
quando pergunto alguma coisa e
você não fala”.

É importante dentro do
relacionamento, durante a
comunicação expor os próprios
sentimentos.

2- Busque a comunicação
quando ele voltar a
dialogar com você

- chame-o em um lugar calmo, a
sós, e exponha todos seus
sentimentos, deixe claro que está
afetando o relacionamento, seja
sincera (o), dê um espaço para ele
(a) falar.

3-Pergunte a ele (a), o que
você faz ou fez que o
incomoda, e como pode
melhorar

- diga ao parceiro (a) que você quer
ter um relacionamento saudável,
solucionar essa dificuldade, porém
você precisa da ajuda dele.

4-Converse quando
você estiver calmo (a)

- pois não irá perder a razão e terá
chances de resultados positivos.

5- Faça o diálogo virar
rotina

- tente conversar no mínimo 15
minutos por dia, aos poucos
aumente essa frequência.

6- Busque ser objetivo na
comunicação

- pois o objetivo é chegar em uma
conclusão em comum, um acordo.

7- Procure ser exemplo
para seu parceiro

- quando ele (a) fizer algo que não
te agrade, exponha seu sentimento
ao invés de se calar.

8- Tente dialogar de uma
forma que o parceiro (a)
fale

- use perguntas abertas, para ele
interagir, explicar, falar mais.

9- Mande conteúdos
para quebrar essa
barreira

- descubra a maneira que ele gosta
de receber informações: post, vídeo
curto ou áudios nas redes sociais,
livros, filmes. 

Trará educação sem ele perceber. 



Se estiver afetando seu emocional e
psicológico, trazendo sofrimento,
será necessária uma consulta com
um psicólogo. 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

QUANDO
PROCURAR AJUDA
PROFISSIONAL 

O ESPECIALISTA
ATUANDO 

Conheça melhor meu trabalho.

Entre em contato, através das
minhas redes sociais.

Nós especialistas precisamos
analisar o motivo do silêncio
através de uma consulta avaliativa.

Há outras situações que o silencio é
colocado no relacionamento:
dificuldade de se comunicar.

Gatilho que fez o parceiro se fechar,
falta de perdão ou imaturidade, etc.

Existem motivos que não são
voltados para o lado abusivo. 

Na consulta avaliativa, o
Especialista consegue identificar se
é de sua área o motivo desse
silêncio.

Ao contrário, encaminha para o
profissional capacitado.

Ficou com dúvidas,
gostaria de uma Consulta
Avaliativa gratuita?
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Especialista da Saúde
e Bem-estar do Casal

Acesse agoraAcesse agora    ou Agende sua Consultaou Agende sua Consulta

https://www.instagram.com/especialistalydirodrigues
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  TRAIÇÃO É POSSÍVELTRAIÇÃO É POSSÍVEL
PERDOAR?PERDOAR?
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RELACIONAMENTO:
TRAIÇÃO É POSSÍVEL
PERDOAR?
Desde o início da história, o ato de
trair é considerado um dos mais
graves que uma pessoa pode
cometer. 

A traição rompe laços, destrói
relacionamentos e causa profunda
dor. 

Mas, apesar de todo o sofrimento
que ela causa, ainda é possível
perdoar?

A traição é um ato que geralmente
surge da insatisfação e do desejo de
algo diferente. 

Por isso, perdoar uma traição nem
sempre é fácil. 

Muitas vezes, a vítima da traição se
sente insegura, com medo de que a
mesma aconteça novamente.

No entanto, perdoar pode ser u
ma forma de se libertar do
sofrimento e dar uma nova chance
para o relacionamento. 

Perdoar não significa esquecer o
que aconteceu, mas sim
compreender as motivações por
trás da traição e tentar reconstruir a
relação.

A seguir, vamos discutir o que é a
traição, os diferentes tipos de
traição e como lidar com a traição
em um relacionamento.

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

DRA VIVIAN ROSAS 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

TRAIÇÃO: A
VERDADE SOBRE
A INFIDELIDADE
A infidelidade pode acontecer por
vários motivos e às vezes é difícil
determinar o que levou à traição.

 Aqui estão algumas possíveis
razões pelas quais as pessoas
podem se envolver em um
relacionamento extraconjugal.

Existem diversos fatores que
podem levar a infidelidade, tais
como:
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A insatisfação sexual é um dos
principais motivos para
infidelidade. 

Muitas pessoas não estão satisfeitas
com a vida sexual que têm com
seus parceiros.

E, por isso, acabam procurando
outras pessoas para satisfazer esses
desejos.

2. FALTA DE
CARINHO E ATENÇÃO

Muitas vezes, as experiências
negativas do passado podem afetar
o presente e levar à infidelidade.

Por exemplo, uma pessoa que foi
traída no passado pode ter mais
facilidade em trair o parceiro atual.

Pois acaba reproduzindo o mesmo
padrão de relacionamento.

1. INSATISFAÇÃO
SEXUAL

Infelizmente, às vezes os problemas
no casamento podem levar à
infidelidade.

Se houver ressentimentos
acumulados, raiva ou outros
problemas irresolvidos, isso pode
criar um terreno fértil para a
traição.

Às vezes as pessoas traem porque
esperam que isso leve à separação,
permitindo-lhes encontrar outra
pessoa com quem possam
começar uma nova vida sem os
problemas do passado.

Outro fator que pode levar à
infidelidade é a falta de carinho e
atenção por parte do parceiro.

Muitas vezes, as pessoas se sentem
solitárias e carentes dentro da
relação e acabam procurando
outras pessoas para preencher esse
vazio afetivo.

3. TRAUMAS DO
PASSADO  

4. BAIXA
AUTOESTIMA
Quem tem baixa autoestima
costuma ter mais dificuldades em
manter um relacionamento
saudável e duradouro. 

Essa baixa estima leva à
insegurança e à dúvida constantes
sobre o amor do parceiro.

O que acaba gerando ciúmes e
suspeitas constantes, podendo
levar à infidelidade.

5. HÁ PROBLEMAS
NA RELAÇÃO

PERDOAR TRAIÇÃO:
UM ATO DE
CORAGEM OU
LOUCURA?
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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

Convenhamos, ninguém merece
ser traído. 

A dor, a angústia e o sofrimento
que uma traição pode causar são
profundos e, às vezes, irreparáveis.

No entanto, perdoar pode ser uma
das maneiras mais saudáveis de
lidar com a dor e o sofrimento
causados por uma traição.

Que fique bem claro: perdoar não
significa esquecer ou minimizar o
que aconteceu. 

Significa simplesmente se libertar
do ódio, da raiva e da amargura que
a traição pode causar.

😊 Libertar-se desses sentimentos
negativos pode ser extremamente
libertador e ter um impacto
positivo na sua saúde mental e
física.

MAS AFINAL, É
POSSÍVEL
PERDOAR UMA
TRAIÇÃO?
A resposta é: depende.

Algumas pessoas não conseguem,
outras conseguem e algumas
podem até mesmo perdoar, mas
nunca esquecer.

Se você foi traído e está lutando
para superar isso, o importante é
lembrar que o tempo cura todas as
feridas.

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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Seja gentil consigo mesmo
enquanto trabalha através dos seus
sentimentos e tome a decisão que
for melhor para você no final do
processo.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

O primeiro passo para superar a
traição é entender o que
aconteceu. 

Você precisa saber por que seu
parceiro teve um caso e o que
ele/ela estava procurando fora do
relacionamento.

 Sem compreender o motivo da
traição, fica mais difícil para
perdoar e seguir em frente.

Uma vez que você compreenda o
motivo, pode ser mais fácil lidar
com os sentimentos de raiva e dor.

É normal sentir esses sentimentos
depois de ser traído, mas não deixe
que eles dominem sua vida.

Permita-se sentir a dor, mas
também busque formas de se
expressar e canalizar esses
sentimentos em algo positivo,
como arte ou exercícios físicos.

Conversar com um terapeuta
também pode ajudá-lo a lidar com
os sentimentos negativos
relacionados à traição.

À medida que você aprender a lidar
melhor com os sentimentos,
poderá começar a pensar em
perdoar seu parceiro por ter
cometido infidelidade.

Lembre-se sempre de que só você
pode decidir se vale a pena perdoar
alguém por ter te traído 

– ninguém mais pode fazer isso por
você.

COMO SUPERAR A
TRAIÇÃO E
RECUPERAR A
AUTOESTIMA?
Ninguém está livre de sofrer uma
traição. 

Seja por parte de um parceiro,
amigo ou parente, o sentimento de
dor e desconfiança é o mesmo.

E quando isso acontece, um dos
maiores desafios é recuperar a
autoestima.

A primeira coisa a se fazer é
compreender que a traição não foi
um reflexo de sua inadequação,
mas sim uma escolha do outro.

É preciso ter força para assumir que
a pessoa com quem você dividia
sua vida não teve o mesmo respeito
e consideração por você.

Uma das formas de começar a
trabalhar sua autoestima é
buscando ajuda profissional.

Conte com o apoio de amigos e
familiares para superar esse
momento difícil e não se isole
socialmente.

Se possível, faça atividades físicas
regulares.
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Infelizmente, não há uma maneira
100% infalível de evitar traições. 

No entanto, existem algumas coisas
que você pode fazer para diminuir
as chances de que ela ocorra. 

Aqui estão algumas dicas:

GOSTOU DESTA COLUNA?

AO VOTAR VOCÊ CONCORRE A UMA
ASSINATURA DE 30 DIAS NETFLIX

COMO A MELHOR
COLUNA DESTA EDIÇÃO

VOTE

VOTE AGORA

Pois elas auxiliam no bem-estar
físico e mental.

É importante lembrar que só você
pode decidir se vai ou não perdoar
a traição.

O tempo irá mostrar se há
realmente condições de reconstruir
a relação.

Enquanto isso, focar em cuidar de
si mesmo(a) é essencial para
recuperar a autoestima e seguir em
frente com mais força do que
nunca.

2. RELAXE E SE
CONCENTRE NO PRESENTE

COMO EVITAR A
DOR DA TRAIÇÃO?

1. COMUNICAÇÃO É
CRUCIAL EM
QUALQUER
RELACIONAMENTO,
MAS ESPECIALMENTE
QUANDO SE TRATA DE
EVITAR TRAIÇÕES

ICertifique-se de que você e seu
parceiro estejam sempre se
comunicando abertamente sobre
suas necessidades e desejos.

 Se algo estiver incomodando você,
fale sobre isso imediatamente
antes que ele possa se tornar um
problema maior.

2. MONOGAMIA NÃO É
PARA TODOS, E É
IMPORTANTE TER
ESSA CONVERSA COM
SEU PARCEIRO ANTES
DE ASSUMIR UM
COMPROMISSO
EXCLUSIVO

https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
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Se vocês dois decidirem que a
monogamia não é o caminho certo
para vocês, considere a opção de
um relacionamento aberto ou
poliamoroso.

Isso pode parecer assustador para
algumas pessoas, mas na verdade
pode ser uma solução mais
saudável para evitar a infidelidade.

Expressar suas preocupações pode
ajudar a dissipar quaisquer mal-
entendidos e permitir que vocês
dois trabalhem juntos para acalmar
esses medos.

O AMOR
REALMENTE PODE
SOBREVIVER?

3. FINALMENTE,
ESTEJA ATENTO
AOS SINAIS DE QUE
SEU PARCEIRO
PODE ESTAR
TRAINDO VOCÊ

Se eles estiverem agindo estranho
ou distante ultimamente, fazendo
novas amizades suspeitas ou
simplesmente mudando sua rotina
habitualesses podem ser sinais de
que algo está acontecendo por
baixo dos panos.

Não ignore esses sinais; em vez
disso, converse com seu parceiro
imediatamente para ver o que está
acontecendo.

Lembre-se que a comunicação é
crucial em qualquer
relacionamento saudável, e isso
não é diferente quando se trata de
evitar traições.

Se você tem medo ou insegurança
em relação ao seu parceiro, fale
sobre isso!

Não é incomum que as pessoas
pensem que o amor acaba após a
traição.

Afinal, é difícil perdoar e esquecer
uma experiência tão dolorosa.
No entanto, é possível superar a
traição e reconstruir a relação.

A chave para o perdão é
compreender os motivos da traição.

Muitas vezes, a infidelidade ocorre
porque há algo faltando na relação. 

Por exemplo, se um parceiro se
sente negligenciado ou inseguro,
pode procurar atenção e afeto em
outro lugar.

A traição também pode ser um
sinal de que a relação está em crise. 

Nesses casos, é importante
conversar abertamente com o
parceiro para identificar e resolver
os problemas.

Se ambos os parceiros estiverem
dispostos a trabalhar na relação, é
possível superar a traição e
reconstruir uma base mais forte do
que antes.



A infidelidade é um dos mais
antigos problemas de
relacionamento. 

A traição sempre esteve presente,
mas o que muda é a forma como
cada um lida com ela.

O primeiro deles é a questão da
falta de tempo. 

Com o aumento da rotina diária e
das responsabilidades, as pessoas
têm cada vez menos tempo para se
dedicar à relação.

Além disso, as relações tendem a
ficar monótonas quando não há
mais novidades e os parceiros
passam a procurar outras pessoas
para conversar e sair.

Outro motivo que leva as pessoas à
infidelidade é a insatisfação sexual. 

Muitos casais não conversam
abertamente sobre sexo e isso
acaba criando uma barreira para
uma boa relação sexual.

As mulheres, em particular, tendem
a se sentir inseguras quanto às suas
próprias capacidades sexuais e isso
acaba afastando o parceiro.

Por fim, outro grande motivo para a
infidelidade é a falta de
comunicação. 

Muitos casais não conversam sobre
os seus problemas e isso leva às
brigas e à falta de entendimento.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

GOSTOU DESTA COLUNA?

AO VOTAR VOCÊ CONCORRE A UMA
ASSINATURA DE 30 DIAS NETFLIX

COMO A MELHOR
COLUNA DESTA EDIÇÃO

VOTE

VOTE AGORA

POR QUE A INFIDELIDADE É
TÃO COMUM HOJE EM DIA?

Quando os problemas são
ignorados, as chances de uma
traição só aumentam. sobre isso!

CONSIDERAÇÕES
FINAIS
No final das contas, só você saberá
se consegue realmente perdoar
uma traição 

– mas lembre-se de que esse é um
processo completamente normal e
saudável de lidar com a dor e a
raiva após um grande trauma
emocional.

Lembre-se também de que o
perdão não significa esquecer o
que aconteceu. 

Perdoar significa se libertar do ódio
e da raiva para que você possa
seguir em frente com sua vida.

https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
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7 LINGUAGENS7 LINGUAGENS  
DO AMORDO AMOR



O QUE SÃO AS
LINGUAGENS DO
AMOR?

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

7 LINGUAGENS DO
AMOR
Hoje o que trago para você são as 7
linguagens do amor e porque elas
são

importantes para o
relacionamento! 

Mas antes de explicar cada uma
delas e como aplicá-las em seu
relacionamento, vamos saber o que
é linguagens do amor e quem.

criou essa linguagem? UM NOVO
OLHAR

O conceito foi criado pelo pastor
batista, conselheiro matrimonial e
escritor.

Gary Chapman, que estudou e
identificou cinco linguagens
características da pessoas, ou seja.

A forma como cada um entende,
sente e demonstra amor.

E com isso em 1992 ele lançou o
Livro das 5 Linguagens do Amor. O
livro está na lista do New York
Times bestseller desde 2009. 

Em 2017, foi traduzido para 50
idiomas. Em 2018, 11 milhões de
cópias foram vendidas em inglês.

Mas antes de explicar para você
como aplicá-las em seu
relacionamento, você deve estar se
perguntando para que elas servem,
não é mesmo?

Um dos problemas de
relacionamento mais comuns que
as pessoas enfrentam hoje
é a luta para expressar amor de
maneira Intencional e significativa
para outra pessoa.

Quase todo mundo quer mostrar
ao parceiro que se importa.

Eles funcionam para encher o
“tanque emocional”, que ajuda na
sensação de se sentir amado,
valorizado, cuidado, e retribuir a
isso. 

Se este “tanque” está baixo,
acontece o contrário:

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

ELIANE PAIVA

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

 é provável que as mágoas e
irritações sejam descontadas no
parceiro(a).
 
 E possa até surgir um
questionamento sobre a
continuidade do
relacionamento.

Se você casar com um Americano
você vai estranhar ele falar inglês?
Claro que não! 

Você já sabe que o cara fala inglês.
Então você vai ter que falar inglês e
aprender a falar português para
que você possa se comunicar. 

Não é isso mesmo?

Ou seja, meu objetivo aqui é fazer
você melhorar o entendimento
com seu marido ou esposa.

Reduzir seus atritos, melhorar a sua
intimidade, comunicação e
afetividade.

A MELHOR PACIENTE
É A PACIÊNTE
CONSCIÊNTE
O casal deve buscar ajuda de uma
equipe multidisciplinar para
orientá-los e assim aprender tudo o
que puder sobre os possíveis efeitos
do tratamento e como poderão
desfrutar dos momentos íntimos.

Médicos e outros especialistas
poderão passar esses
conhecimentos e ferramentas para
que eles se sintam assistidos e
seguros.

ENTÃO VAMOS LÁ
APRENDER ÀS 05
LINGUAGENS DE GARY
CHAPMAN

 Palavras de afirmação
Tempo de qualidade
 Receber e dar presentes
Formas de servir
Toque físico

1.
2.
3.
4.
5.

Mas antes de começar a explicar
cada um delas aqui para você.

Você precisa saber que existem 2
tipos de linguagem do amor: a 1º
linguagem do amor é primária e a
2º linguagem do amor e a
secundária

E a diferença dessas linguagem de
uma para a outra é que a
linguagem do amor primária.

(ela é a mais predominante) o que
eu quero dizer com isso é a mais
que você usa. 

E a linguagem secundária é a
que(não é predominante). 

Então é a linguagem que não é
presente em seu relacionamento.

Mas não quer dizer que a
linguagem não mude com um
tempo!

Saiba que elas podem sim mudar.
 
Por isso é muito importante você
observar que um dos maiores erros
é achar que não mudamos. 
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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

Por isso é importante sempre
verificar qual a sua linguagem do
amor primária e secundária a cada
6 meses a 1 ano.

E também acredito que está vindo
em sua mente agora, tá Eliane mas
caso eu não saiba a minha
linguagem do amor, como posso
saber ? 

Através de um teste.

Importante é descobrir a
linguagem do amor primária e
secundária.

ENTENDENDO AS
LINGUAGENS
Palavras de Afirmação

Você está em casa e ouve juras de
amor, quando prepara uma comida
e
ouve que ninguém faz uma janta
melhor que a sua. 

Quando se arruma pra sair vê a
admiração nos olhos do seu
parceiro ou da sua parceira.

 “Ah você ficou tão lindo nessa
camisa ou você está maravilhosa
neste vestido.

Se você se imaginou nesta situação
e gostou da experiência, ou se você
já
fez isso com seu parceiro ou
parceira e viu como ele ou ela se
encheu de brilho.

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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Conversando, usando toda sua
empatia para tratá-la bem você
entende a diferença entre duas
situações, e prefere logicamente a
segunda opção.

Há uma grande chance de você ter
ou seu parceiro ou parceira ter
essa linguagem do amor.

Qualidade de tempo é dedicar sua
atenção a outra pessoa
sem dividi-la. 

Não significa sentar no sofá e
assistir televisão.

Como já aconteceu comigo, a
pessoa que eu estava ficava na
cama deitado ao meu lado vendo
Stories do Instagram.

Quando isso acontecia quem
recebia a atenção de verdade eram
os programas de TV e o celular.

A qualidade de tempo é sentar no
sofá com a TV desligada, olhar nos
olhos do outro e se dedicar
totalmente à situação.

 Deitar na cama, sem o celular e se
dedicar a pessoa que está ao seu
lado. 

Nem que seja ter curiosidade de
saber como foi o dia da pessoa que
está ao seu lado.

Receber Presentes

Essa é simples, se você é daquelas
que gosta de receber rosas, cartões
e outros mimos.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Então essa é a sua linguagem do
amor, sua ou do seu parceiro ou
parceira. 

Então ter alguém para te elogiar,
até publicamente te faz te sentir a
pessoa mais amada do mundo.

Inspirar coragem no seu parceiro
ou parceira, é uma das formas mais
nobres em potencializar o poder de
quem está ao seu lado.

Nesta linguagem o presente físico
não importa mas o que ele diz sim.

Imagine uma placa dizendo o
quanto ele ou ela é importante, um
troféu melhor esposa do mundo e
por aí vai.

Tempo de Qualidade

Imagine Paulo e Fabrícia, chegam
em sua casa após um dia em seus
trabalhos. 

Fabrícia quer ter um tempo gostoso
com Paulo, mas Paulo vai para sala,
e enquanto conversa com sua
mulher.

Também vê jornal, fica vendo as
redes sociais, Instagram, Facebook,
de 5 em 5 minutos eles passam 3
horas assim. 

Agora em outra situação, imagine
que ao invés das 3:00 eles
passassem apenas um, mais
que o Paulo deixasse o celular a TV
de lado e desse total atenção à sua
esposa. 
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Formas de Servir
É realmente ele me ama, ela me
apoia em todas as decisões. 

Me ajuda tanto em casa quanto no
trabalho. 

Ele me ajuda com as tarefas de
casa.

Quem pensa assim normalmente
essa é a sua linguagem do amor. 

Para essas pessoas o amor é
baseado em ações do parceiro ou
da parceira. 

Se ele ou ela faz o café da manhã,
te ajuda dando conselhos ou
fazendo qualquer outra coisa que
te ajude.

Essa pessoa te ama.
Para quem não tem essa
linguagem pode parecer estranho.

Ou talvez até parecer
malandragem alguém dizer que
ama alguém pelo que as pessoas
fazem por ele ou por ela. 

Mas quem tem esse tipo de
linguagem se sente realmente mais
amado e apreciado quando.

Percebe que alguém tomou uma
ação por causa dele ou
dela..

Toque Físico

GOSTOU DESTA COLUNA?

AO VOTAR VOCÊ CONCORRE A UMA
ASSINATURA DE 30 DIAS NETFLIX

COMO A MELHOR
COLUNA DESTA EDIÇÃO

VOTE

VOTE AGORA

Ou se é daqueles que ficam felizes
quando sua mulher percebe que
você está sem meia e que no outro
dia parece com vários presentes
para você. 

Ou quando o seu parceiro percebe
que a sua maquiagem está
acabando e parece com kit novo
para você, então receber presentes
seja a sua linguagem do amor.

Presentes são na verdade um
símbolo, uma afirmação visual, que
você pensou na pessoa.

Uma forma simples de mostrar seu
amor. 

Mas que é negligenciado por
milhares de pessoa  principalmente
após o casamento.

https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
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Essa é para quem precisa estar
sempre de mãos dadas, e que
precisa de mais beijos e abraços
que o normal. 

É bem visível quando alguém tem
essa linguagem porque
conseguimos ver. 

São casais de namorados andando
na rua, onde um parece o carrapato
do outro rsrs. 

É o parceiro ou a parceira que
sempre busca assistir filmes em
casa, como pretexto para ficar
abraçados durante horas.

Bom, até aqui expliquei para você
sobre as 5 linguagens do amor do
matrimônio e pastor.

Gary Chapman, certo? Mas caso
você não saiba nós Especialistas da
saúde e bem estar do casal
colocamos mais 2 linguagem do
amor

Por que acreditamos que elas
também são importantes no
relacionamento.

E vou citar elas agora para você.

Vamos falar agora sobre Sexo de
qualidade!! 

É isso mesmo que você ouviu rsrsrs,
achou que ele não estaria dentro
dessas 7 linguagens do amor?

Muitas pessoas querem ter várias
relações sexuais durante a semana,
isso porque é uma forma de ela
entender o amor. 

 Se o parceiro ou a parceira faz sexo
com ela ou ele se sente amado ou e
quando isso deixa de acontecer
sente que a pessoa não a ama mais.

Muitas pessoas querem “proteger”
seu parceiro ou parceira dos
problemas, deixando de contar os
problemas financeiros.

Problemas no trabalho,
compartilhar soluções. 

Isso pode ter um efeito contrário,
seu parceiro ou parceira pode
entender que você não confia.

Que não acredita nela como
membro importante do
relacionamento.

Então se você é supervalorizado ou
valorizado quando seu parceiro
ou parceira compartilha.

Ou se sente traído ou traído
quando isso não acontece, essa
pode ser a sua linguagem primária
do amor.

Espero muito que você tenha
gostado dessa experiência que é
aprender sobre as 7 linguagens do
amor! 

E quero frisar com você um ponto
muito importante antes de
terminar tudo por aqui. 

A linguagem do amor secundária
pode ser utilizada quando a
primária não for possível. 

CONFIANÇA



E tende a ter o mesmo efeito. ok!
agora já que você já aprendeu
comigo, agora você já sabe qual é a
sua linguagem!

beijos, até a próxima.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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DISFORIA (DEPRESSÃO
OU TRISTEZA PÓS
INTIMIDADE EXISTE?
Olá tudo bem com você?

Depressão ou tristeza pós a
intimidade, ela realmente existe?

Eu sou Bianca Souza Especialista
da Saúde e bem estar do Casal.

Falar sobre depressão já é muito
popular não é mesmo?

 Mas hoje vamos falar sobre um
outro tipo de depressão.

Algo que tem sido muito
perguntado ultimamente, tanto por
mulheres quanto por homens.

Não sei se você já ouviu falar sobre
“dísforia pós sexo” ser não ouvir
fique atento aqui.

Ou se você se identificar com essa
conversar, ou alguns dos sintomas a
seguir você já vai conseguir diluir
melhor este assunto 

Então leia até o fim e descubra se
você sofre de disforia pós sexo.

Vamos saber um pouco mais sobre
este assunto aqui e agora...

O que é disforia ou depressão pós
intimidade?

Disforia é um estado de ansiedade,
depressão, preocupação e
inquietude, ela é o contrario de
euforia.

Euforia ela é caracterizada como
sensação de bem-estar físico e
emocional, sentimento de
despreocupação, tranquilidade e
otimismo.

E isso tudo funciona como uma
relaxante, e é isso que as todas as
pessoas deveriam sentir após as
relações sexuais.

Mas infelizmente algumas dessas
pessoas sentem o inverso, e
acabam tendo um mau-estar ao
em vez de se sentirem felizes e isso
acaba se tornando uma tortura pós
sexo.

Causando desconforto,
constrangimento para ambas as
partes. 

i é h d d i
SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

BIANCA
SOUZA
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e o pior é que nenhum dos dois
muitas vezes conseguem entender
o porque que isso acontece.

O melhor a se fazer no momento é
tentar compreender um ao outro.

Nas depressões suas causas e
sintomas são todas parecidas, pois
elas procedem do mesmo canal.

E muitas vezes pelos mesmos tipos
de problemas mesmo sendo em
locais e épocas diferentes.

A diferença entre elas e apenas
duas, a intensidade em que elas
atingem cada individuo.

E os acontecimentos que as
desencadeiam.

Mas todas são frutos de traumas
psicológicos sofridos em algum
momento em suas vidas.

E pela forma em que cada um
encara esta realidade em suas
vidas.

Por exemplo:

A pessoa depressiva ela pode até
conseguir viver bem ali seu dia a
dia, mas se acontece algo que trás a
toma seus traumas ela entra em
crise ou seja suas dores se afloram.

Uma pessoa que sofreu traumas
sexuais la trás.

E uma que sofreu agora elas
acabam se deparando basicamente
com os mesmos problemas e
sintomas psicológicos que refletem
no corpo físico.

E sempre que algo fizer ambas se
lembrarem mesmo quede modo
inconsciente, os sintomas
aparecerão de imediato.

É claro que a depressão elas terem
vários motivos diferentes usei o de
abusos mas há centenas de causas
e sintomas.

A depressão pós sexo ela não é
diferente das outras, ela também
tem vários motivos causadores do
desconforto, por esse motivo ela
também precisa da sua atenção.

Pois a depressão é uma doença e
precisa de cuidados e se cuidamos
das outras áreas da vida.

temos que por em nossa mente
que os relacionamentos, saúde
intima.

E a sexualidade também tem um
papel importante em nossas vidas e
que merecemos ser feliz nessas
áreas.

Por isso fiquem a sua saúde física e
emocional e se você estiver com
algum dos sintomas dessa
depressão citadas aqui.

É preciso investigar com um
profissional de saúde.

Outra dica importante e praticar o
auto-conhecimento, através dele
você conseguira com mais precisão
se prevenir de sintomas mais
graves.

E estar apita para procurar ajuda se
necessário. 
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PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU
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Então vamos lá o que é a depressão
pós sexo?

É você sentir uma tristeza,
vergonha, irritação,
arrependimento, sensação de vazio,
angústia, ansiedade, vontade de
chorar sem motivo aparente.

Agressividade, querer ficar só, não
querer ver ou conversar com a
outra pessoa após o orgasmo ou
relação sexual.

Se sentir suja(o), sentir nojo, gastura
de toque ou beijo, sentimento de
abandono e solidão? 

Por quase não se ouvir falar
abertamente sobre isso, muitas
pessoas desconhecem o assunto.

E por serem sintomas próprios do
momento passam desapercebido
ou não a devida importância e não
procuram ajuda.

Vários relatos tanto de mulheres
quanto de homens, que chegaram
a achar que não amava mais seus
companheiros ou companheiras.

Alguns chegaram a pensar em
separação, e até saíram outras
pessoas para ver se melhorava os
sintomas, porem sempre acontecia
a mesma coisa.

Se você já passou por isso ou esta
passando saiba você não esta
sozinho nessa.

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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 Depois desse período ela volta ao
normal levando você a não se
preocupar muito com isso até a
próxima relação. 

Onde você corre o riso novamente
de ter esse desconforto.

Mas não se engane é preciso
procurar ajuda profissional, pois
esse transtorno também pode estar
ligado a outros traumas como...

Abuso sexual na infância, crenças
de que o sexo não é algo limpo.

E saudável, stresse, crenças
religiosas bloqueios psicológicoe
desequilíbrios emocionais que
podem ser causados por...

Magoas, rancor, medo, entre tantas
outras disfunções sexuais.

Outro fator da depressão pós sexo é
a falta de desejo, se sentir como se
fosse obrigada a praticar o ato.

Algumas mulheres relataram que o
fato delas terem relações com seus
parceiros sem vontade e sem ama-
los, faz com que elas se sintam
usadas.

Outras disseram que amam mas
que não se sentem vontade em ter
relações intimas, e que por isso se
sentem mau depois.

O que devo fazer para mudar meu
relacionamento?

Se você não ama seu parceiro ou
parceira e não sente desejo sexual. 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Uma grande percentagem de
homens e mulheres já passaram ou
estão passando porisso.

Todos os dias em algum lugar em
todo o mundo, e olha que não
poucos são em torno de 42% dos
homens e de 47% das mulheres.

E a pergunta é, porque essa disforia
acontece?

Segundo estudos ela esta
relacionada ao processo hormonal.

Na amígdala neural estrutura do
nosso cérebro responsável por
regular nossos sentimentos
emoções.

Eu falei um pouco sobre ela na
outra coluna sobre depressão pós-
parto masculina e feminina na
Edição de Outubro de 2022. 

A ação da amígdala responsável
pelas emoções durante a relação
sexual ela pode reduzir suas
atividades.

Tendo uma queda de hormonios, o
que faz com que depois do
orgasmos tanto o homem quanto a
mulher sintam esse desconforto.

Os sintomas variam de acordo com
cada individuo.

Por isso é chamada de disforia,
porque ela é o efeito contrario
daquela euforia toda que o tesão
causa.

A disforia são sintomas de
desconforto após o sexo.
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É possível sim ter o relacionamento
que você sempre quis.

Bianca eu amo meu parceiro ou
parceira, tenho desejo mais
também tenho disforia o que eu
faço?

Procure um profissional da saúde,
verifique se esta tudo bem com
você fisicamente.

Depois vá ao psiquiatra se for
necessário ele vai receitar algum
medicamento que ajude a aliviar os
sintomas nesses momentos.

Faça um acompanhamento
psicológico, procure um
ESPECIALISTA DA SAÚDE E BEM-
ESTAR O CASAL e transforme sua
vida.

Se livre dos fantasmas que estão
atrapalhando seu relacionamento e
sua felicidade intima.

Evite também a pornografia ao
máximo que puder, hoje em dia a
pornografia esta sendo vista pelos (
médicos).

Como algo tão viciante ou mais que
outras drogas pesadas segundo
pesquisas.

Ela pode diminuir a massa cinzenta
do nosso cérebro dependendo do
grau com que você a utiliza em sua
vida.

Ou seja dependendo do estagio do
seu vicio seu cérebro e prejudicado
gravemente.

Mas o que é a massa cinzenta e o

GOSTOU DESTA COLUNA?

AO VOTAR VOCÊ CONCORRE A UMA
ASSINATURA DE 30 DIAS NETFLIX

COMO A MELHOR
COLUNA DESTA EDIÇÃO

VOTE

VOTE AGORA

 Você deve repensar nesse
relacionamento.

Ainda porque se você sabe que não
sente mais atração ou desejo não é
justo com você terrelações por
obrigação.
 
Tendo depois sentimentos e
sensações ruins, no caso disforia.

Nem com a pessoa a qual você esta
que merece ser amada e desejada,
talvez você esteja pensando então
eu tenho que me separar?

Não necessariamente, se você quer
voltar a mar e a desejar seu
companheiro ou companheira,
procure um

“Especialista da saúde e bem-estar
do casal” se você realmente estiver
disposta ou disposto.

https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
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Mas o que é a massa cinzenta e o
que ela representa em nossa saúde
física e mental?

O nosso Córtex cerebral é a parte
externa, que todos chamam de
'massa cinzenta'.

(por causa de sua coloração
acinzentada) pesquise mais sobre
este assunto.

Éla é responsável pela nossa
capacidade de Pensamento, de
Movimento voluntário, Linguagem,
Julgamento e percepção. 

Ela é Responsável também pelas
funções de: 

Movimento, Equilíbrio e Postura,
isso quer dizer então você pode ter
muitos problemas de saúde ai pelo
uso abusivo da pornografia.

Ela também pode levar você a fazer
coisas que podem lhe causar
arrependimentos após esses atos.

E até repulsas de você mesmo
podendo ti levar a uma depressão
mais seria.

Mesmo sem contar o fato dela
incentivar a masturbação.

Que também é um ato causador de
tristeza, vazio e vergonha após o
orgasmo,

A masturbação ela inibe a
sensibilidade do órgão genital,
dificultando o prazer natural a dois,
pois a nada é igual ao órgão
natural.

Ela é a causadora também de
muitas disfunções, sexuais, erétil,
ejaculação precoce entre outros
males.

É também a causa de troca dos
parceiros por por vídeos, revistas e
outros tipos de pornografia.

Alguns homens disserem que tem
suas namoradas e esposas mas
preferem a pornografia e a
masturbação.

Isso tem causado tristeza, brigas,
disforias e separações entre casais.

Então se você esta nestas situações
acima e deseja sair disso tudo e ser
realmente feliz esta é a sua chance.

Se de ao direito de ser feliz
sexualmente,você pode e merece,
ter uma vida sexual plena, antes,
durante e depois.

Até lá cuide da sua alimentação,
faça caminhadas.

Leia mais, converse mais com seu
parceiro ou parceira antes da
relação.

E o mais importante não se torture,
você não anormal, e você não esta
sozinho nessa.

Nosso desejo é que você tenha
relacionamentos mais afetivos, e
uma relação intima mais feliz e
satisfatória.

Estamos aqui para te orientar,
ascese nosso canal de atendimento
e fale com um especialista.
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Bianca 
Souza

Acesse agoraAcesse agora    ou Agende sua Consultaou Agende sua Consulta

Especialista da Saúde
e Bem-estar do Casal

https://www.instagram.com/especialistabiancasouza
https://wa.me/5544988232110?text=Ol%C3%A1,%20vi%20na%20revista%20e%20quero%20saber%20mais.
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BENEFÍCIOS DA
SUPRESSÃO MENSTRUAL
PARA A SAÚDE DA
MULHER
A menstruação é um processo
natural do corpo feminino que, em
média, ocorre uma vez por mês.

Apesar de ser considerada normal,
a menstruação pode causar
diversos incômodos para as
mulheres.

Como cólicas, dor nas pernas e nas
costas, inchaço e alterações de
humor.

Além disso, a menstruação
também pode interferir na rotina
das mulheres, afetando suas
atividades físicas e profissionais.

Para aliviar os sintomas da
menstruação e melhorar a
qualidade de vida das mulheres,
algumas delas optam por fazer a
supressão menstrual.

A supressão menstrual é um
procedimento médico que consiste
na interrupção da menstruação por
meio da administração de
medicamentos.

Apesar de ser um procedimento
seguro, a supressão menstrual deve
ser feita somente sob orientação
médica. 

A seguir, confira os benefícios da
supressão menstrual para a saúde
da mulher.Especialista da Saúde e

Bem-estar do Casal

DARLENE SILVA 

EM QUE SITUAÇÃO SERIA
ADEQUADO A
SUPRESSÃO?
A supressão menstrual é um
método contraceptivo que consiste
em interromper o ciclo menstrual
de uma mulher.

Através da administração de um
hormônio sintético, geralmente o
progesterona.

Essa técnica pode ser utilizada de
diversas maneiras, dependendo do
objetivo pretendido.

No entanto, a supressão menstrual
é mais comumente usada para
aliviar os sintomas dolorosos da
menstruação, tais como cólicas e
inchaço.
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Além disso, ela também pode ser
utilizada para evitar a ovulação em
mulheres que não desejam
engravidar.

Ou para tratar problemas de
endometriose.

Apesar de ser segura, a supressão
menstrual não está isenta de riscos
e efeitos colaterais. 

Entre os possíveis problemas que
podem ocorrer estão aumento do
risco de infecções vaginal e urinária.

Alterações no humor e na libido,
retenção hídrica e alterações no
ciclo menstrual.

Por isso, antes de optar por essa
técnica.

É importante conversar com um
ginecologista para avaliar se ela
realmente é indicada para você.

QUAIS OS MÉTODOS
MAIS USADOS NA
SUPRESSÃO
MENSTRUAL?

 Veja a seguir quais os métodos
mais usados na supressão
menstrual, seus benefícios e riscos.

As mulheres podem usar diversos
métodos para suprimir a
menstruação como: Lavagem
vaginal, uso de anticoncepcionais,
implante de progesterona, anel
vaginal e adesivos contraceptivos.

Cada mulher pode escolher o
método que melhor se adapta às
suas necessidades e preferências.

Os anticoncepcionais orais de
progesterona ou combinados de
estrogênios. 

E progesterona são os métodos
mais utilizados na supressão
menstrual.

A sua eficácia é comprovada, sendo
que a Pearl Index (índice que mede
a eficácia) é de 0,3 a 1,2.

Além disso, esses métodos
permitem que a mulher controle a
ovulação, prevenindo assim a
gravidez. 

Os anticoncepcionais orais
também regulam o ciclo menstrual
e aliviam os sintomas da TPM
(Tensão Pré-Menstrual).

1. USO ORAL DE
ANTICONCEPCIONAIS
DE PROGESTERONA
OU COMBINADOS DE
ESTROGÊNIOS E
PROGESTERONA

2. INJEÇÃO DE
PROGESTERONA
DE DEPÓSITO
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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

A progesterona de depósito é uma
forma de progesterona sintética
que pode ser administrada por
injeção. 

É utilizada para suprimir o ciclo
menstrual em mulheres em idade
fértil e também é usada como um
método contraceptivo.

A progesterona de depósito está
disponível sob a forma de uma
solução para injeção intramuscular
e é administrada por aplicação
mensal.

O seu médico irá determinar a dose
ideal para o seu perfil.

Dependendo da sua idade, peso e
condições médicas.

Fora isso, a progesterona de
depósito é geralmente bem
tolerada.

Mas podem ocorrer alguns efeitos
secundários.

Incluindo dor nas mamas, náuseas,
cólicas menstruais e alterações do
humor.

Raramente, podem ocorrer reações
alérgicas graves.

3. DIU DE
PROGESTERONA
O DIU de progesterona é um
método contraceptivo que
funciona impedindo a ovulação.

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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O anel vaginal é um método de
controle da natalidade que as
mulheres podem usar para evitar a
gravidez. 

Ele é um pequeno anel de plástico
que as mulheres colocam na
vagina, ficando lá por até três
semanas.

O anel libera hormônios que
impedem a ovulação, ou seja, a
liberação de um óvulo pelos
ovários. 

Assim, sem óvulo para ser
fertilizado, a gravidez não pode
acontecer.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Além disso, o DIU também
modifica a composição do muco
cervical.

Tornando-se mais espesso e difícil
para o espermatozoide atravessar.

O DIU de progesterona é um
método contraceptivo seguro e
altamente eficaz, com uma taxa de
falha de apenas 0,2%.

Ele pode ser usado por mulheres
em idade fértil e é geralmente
considerado um método
contraceptivo de longo prazo, pois
pode ser usado por até cinco anos.

No entanto, ele pode ser removido
a qualquer momento se desejado e
a fertilidade normal é rapidamente
restaurada.

Aliás, o DIU de progesterona tem
alguns benefícios adicionais sobre
outros métodos contraceptivos. 

Por exemplo, ele não interfere na
absorção de nutrientes pelo corpo
e não causa alterações no humor
ou comportamento.

Fora o fato de que o DIU não afeta a
lactação e pode ser usado por
mulheres durante o período de
amamentação.

5. ADESIVOS
CONTRACEPTIVOS

4. ANEL
VAGINAL

O adesivo contraceptivo é um
método contraceptivo que consiste
em uma pequena tira adesiva que é
colocada na parte inferior das
costas.

O adesivo libera uma pequena
quantidade de hormônio
progesterona.

Que é o mesmo hormônio usado na
pílula do dia seguinte em um ritmo
constante ao longo do ciclo
menstrual.

Isso, por sua vez, impede que o
óvulo seja liberado.

E consequentemente, impossibilita
a gravidez.
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A vantagem do implante é que ele
é muito eficaz.

– Uma vez que está no lugar, você
não precisa se preocupar com a
gravidez até que esteja pronta para
ter um bebê. 

Além disso, o implante é reversível:
basta removê-lo para que você
possa engravidar assim que desejar. 

Outra vantagem do implante é que
ele pode ser usado como método
de supressão menstrual.

Isso significa que, se você não
quiser ter menstruações regulares.

O implante pode ajudar a suprimir
ou até mesmo eliminar
completamente o seu ciclo
menstrual.

Se você estiver interessada em usar
o implante como método de
supressão menstrual.

Fale com o seu médico para saber
se ele é a melhor opção para você.

GOSTOU DESTA COLUNA?

AO VOTAR VOCÊ CONCORRE A UMA
ASSINATURA DE 30 DIAS NETFLIX

COMO A MELHOR
COLUNA DESTA EDIÇÃO

VOTE

VOTE AGORA

O adesivo deve ser trocado a cada
uma semana e.

Assim como a pílula do dia
seguinte, deve ser usado apenas
em situações de emergência.

O adesivo não protege contra
doenças sexualmente
transmissíveis e não deve ser usado
como método regular de
contracepção.

6. IMPLANTE

A IMPORTÂNCIA DA
MENSTRUAÇÃO NA
VIDA DA MULHER

O implante é um método
contraceptivo que envolve o
colocar um pequeno bastão de
plástico sob a pele do braço. 

Ele libera hormônios na corrente
sanguínea e previne a gravidez por
até três anos.

 A menstruação é um evento
fisiológico mensal caracterizado
pelo desprendimento do
endométrio.

Que reveste o útero, e é expelido
pelo canal vaginal.

https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
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É considerada o primeiro sinal da
puberdade feminina e seu início
costuma ocorrer entre os 12 e 13
anos de idade. 

Apesar de ser uma das principais
características do corpo feminino, 
 a menstruação ainda é um tema
tabu em muitos lugares do mundo.

Ainda assim, a importância da
menstruação vai muito além do
simples fato de ser um sinal da
puberdade. 

Ela representa um indicador
importante da saúde reprodutiva
feminina e pode fornecer
informações valiosas sobre o
funcionamento do corpo.

Além disso, a menstruação
também pode ter benefícios
surpreendentes para a saúde
mental e física das mulheres.

O processo permite que o útero se
renove constantemente para
receber um novo embrião caso haja
fertilização. 

Sem a menstruação, as mulheres
não poderiam engravidar.

Além de ser fundamental para a
fertilidade, a menstruação também
pode fornecer informações valiosas
sobre a saúde reprodutiva das
mulheres.

Por exemplo, alterações no padrão
menstrual podem indicar
problemas comuns, como
endometriose e miomas uterinos.

Também pode ser um sinal de
doenças mais graves, como câncer
de ovário ou câncer de endométrio.

Identificar esses problemas
precocemente pode permitir que
as mulheres recebam tratamento
adequado e evitem complicações
futuras.
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Darlene 
Silva 

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

Acesse agoraAcesse agora    ou Agende sua Consultaou Agende sua Consulta

https://www.instagram.com/saudevidaginecologia
https://wa.me/5588997950859%20?text=Ol%C3%A1,%20vi%20na%20revista%20e%20quero%20saber%20mais.
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POR QUE CASAIS NÃOPOR QUE CASAIS NÃO
FALAM SOBREFALAM SOBRE

ORGASMO?ORGASMO?
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SEXUALIDADE: POR
QUE CASAIS NÃO
FALAM SOBRE
ORGASMO?
Sexualidade é um tema recorrente
nas relações amorosas, mas ainda
há muitos tabus envolvendo o
assunto. 

Uma das questões que mais gera
dúvidas e inseguranças é o
orgasmo. 

Por que casais não falam sobre
isso?

O orgasmo é um dos momentos
mais intensos da relação sexual,
mas nem sempre é fácil alcançá-lo.

 Muitos fatores podem influenciar,
como a ansiedade, o estresse, a
falta de lubrificação e até mesmo a
posição utilizada.

Por isso, conversar sobre o assunto
pode ser uma forma de melhorar a
relação sexual e torná-la mais
prazerosa para ambos os parceiros.

A seguir, vamos discutir por que os
casais não falam sobre orgasmo.

Como isso afeta o relacionamento,
além de algumas dicas para
melhorar o orgasmo durante o
sexo.

ORGASMO: A CHAVE
PARA UMA
SEXUALIDADE PLENA
E SATISFATÓRIA
 Sexualidade é um tema complexo
e, por isso, a construção da
sexualidade de um casal pode ser
um processo desafiador.

Muitos casais não fazem o esforço
necessário para conversar
abertamente sobre sua sexualidade
e, assim, acabam vivendo relações
sexuais insatisfatórias.

Um dos principais motivos pelos
quais os casais não conversam
sobre sexualidade é o medo de
falar sobre o orgasmo.

Muitas mulheres não têm orgasmos
durante o sexo e isso pode ser um
grande problema para elas. 

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

DRA VIVIAN ROSAS 
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 Por outro lado, muitos homens não
sabem como proporcionar um
orgasmo às suas parceiras.

Problemas pelos quais podem
afetar gravemente a qualidade da
relação sexual de um casal.

É importante que os casais
aprendam a se comunicar
abertamente sobre sua sexualidade
e seus desejos.

A comunicação pode ajudá-los a
melhorar significativamente sua
vida sexual. 

Além disso, é importante que os
casais compreendam que o
orgasmo é apenas uma parte da
experiência sexual e que há muito
mais para explorar e desfrutar.

Se você está enfrentando esses
problemas.

Conversar abertamente sobre seus
desejos sexuais com seu parceiro
pode ser extremamente útil. 

Também é importante
experimentar diferentes posições
sexuais e experimentar novas
coisas para encontrar aquilo que
realmente lhe dá prazer.

Lembre-se: o orgasmo é tanto uma
questão física quanto mental e
emocional; portanto, para atingi-lo
plenamente.

Você precisa estar completamente
relaxado e conectado com seu
parceiro.

POR QUE O
ORGASMO AINDA É
UM TABU?
Ainda que a sexualidade seja um
assunto bastante abordado na
atualidade, o orgasmo ainda é um
tabu para muitos casais. Isso ocorre
por diversos motivos, mas os
principais são a vergonha e o medo.

O ORGASMO É UMA
EXPERIÊNCIA MUITO
ÍNTIMA.
Para algumas pessoas, o orgasmo é
uma experiência muito íntima e
pode ser difícil de compartilhar
com outra pessoa.

É natural que as pessoas se sintam
inseguras ou até mesmo
constrangidas ao falar sobre esse
tópico com o parceiro.

Pode ser o medo de não conseguir
atingir o orgasmo, medo de não
gostar do orgasmo, medo de fazer
algo errado durante o orgasmo.

Esses medos são totalmente
compreensíveis, mas eles impedem
as pessoas de experimentar uma
das coisas mais maravilhosas da
vida: o orgasmo!

PODE SER UM
CAMPO MINADO
DE INSEGURANÇAS
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PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.
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Muitas pessoas ainda têm vergonha
de falar sobre sua sexualidade.

Isso é especialmente verdade para
aqueles que cresceram em
ambientes religiosos ou
conservadores.

Onde a sexualidade era
considerada um assunto proibido.

O medo de julgamento e rejeição
impede muitas pessoas de serem
abertas sobre seus desejos sexuais,
incluindo o orgasmo.

Se um dos parceiros tem
dificuldade em alcançá-lo, isso
também pode levantar questões de
autoestima e criar tensão no
relacionamento.

Falar sobre isso abertamente pode
ajudar a dissipar esses sentimentos
negativos e permitir que vocês dois
explorem soluções juntos.

MUITOS CASAIS NÃO
ESTÃO
FAMILIARIZADOS COM
A SEXUALIDADE
Infelizmente, a educação sexual é
geralmente inadequada e isso
deixa muitos casais sem
conhecimento básico sobre
sexualidade. 

Isso significa que eles podem não
saber como atingir o orgasmo nem
mesmo com relações sexuais
regulares.

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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Quando os dois parceiros não
conversam sobre o orgasmo, existe
uma grande chance de que haja
frustrações e insatisfações sexuais.

Afinal, o objetivo da relação sexual
é proporcionar prazer para ambos
os lados.

E isso só será possível se houver
uma boa comunicação entre os
dois.

Muitas vezes, a falta de conversa
sobre o orgasmo acaba gerando
insegurança e até mesmo medo no
outro parceiro.

Isso porque ele pode pensar que
está fazendo algo errado ou que
não está sendo satisfatório para a
outra pessoa.

É importante lembrar que cada
organismo funciona de uma
maneira e isso inclui o tempo que
leva para alcançar o orgasmo.

Por isso, conversar sobre o assunto
é tão importante:

Assim vocês podem chegar a um
consenso e trabalhar em conjunto
para alcançarem juntos esse
objetivo tão desejado.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Falar sobre isso com um terapeuta
sexual ou outro profissional da
saúde sexual pode ser
extremamente útil para aprender.

Mais sobre sua própria sexualidade
e também para descobrir maneiras
de melhorar sua vida sexual em
conjunto com seu parceiro.

É muito importante que os casais
conversem sobre orgasmo, pois isso
pode ajudar a melhorar a relação
sexual. 

Afinal, compreender as
necessidades do parceiro é
essencial para ter um bom sexo.

A boa notícia é que o orgasmo não
precisa ser um tabu. 

Falar sobre isso pode ser libertador
e até mesmo melhorar sua vida
sexual.

A seguir, estão algumas dicas para
começar.

COMO MELHORAR O
ORGASMO
DURANTE O SEXO:
DICAS PARA DEIXAR
O PRAZER AFLORAR

COMO O ORGASMO PODE
AFETAR A RELAÇÃO – E POR
QUE É IMPORTANTE FALAR
SOBRE ISSO
Sexualidade é um tema recorrente
entre casais, afinal, é através dela
que eles se conectam.

Mas, apesar de ser um assunto tão
importante, muitos casais não
fazem questão de conversar sobre
o orgasmo.

Segundo especialistas, isso pode
acabar afetando a relação.
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Algumas posições permitem que
você estimule diretamente o seu
clitóris enquanto outras podem
envolver penetração profunda.

O que pode ser extremamente
excitante para algumas mulheres.

Experimente diferentes posições e
descubra aquelas que te fazem
sentir melhor!

GOSTOU DESTA COLUNA?

AO VOTAR VOCÊ CONCORRE A UMA
ASSINATURA DE 30 DIAS NETFLIX

COMO A MELHOR
COLUNA DESTA EDIÇÃO

VOTE

VOTE AGORA

Ter um orgasmo durante o sexo
pode ser uma experiência muito
prazerosa, mas às vezes pode ser
difícil consegui-lo.

Se você está tendo problemas para
atingir o clímax, aqui estão
algumas dicas que podem ajudar:

TAMBÉM É IMPORTANTE
EXPERIMENTAR
DIFERENTES POSIÇÕES
SEXUAIS E ENCONTRAR
AQUELAS QUE SÃO MAIS
PRAZEROSAS PARA VOCÊ

ANTES DE TUDO, É
IMPORTANTE RELAXAR E
TER EM MENTE QUE O
ORGASMO NÃO É O
OBJETIVO FINAL DO SEXO
Muitos casais se sentem
pressionados a atingir o orgasmo
durante o ato sexual, mas isso pode
realmente prejudicar as chances de
alcançá-lo. 

Apenas concentre-se em se divertir
e deixar o seu corpo responder
naturalmente.

OUTRA DICA PARA
MELHORAR O ORGASMO
DURANTE O SEXO É
MANTER A EXCITAÇÃO
SEXUAL ANTES DE INICIAR
AS RELAÇÕES SEXUAIS
Isso significa que você pode se
beijar, acariciar e brincar um com o
outro antes de ir para a ação real.

Você pode fazer isso usando os
dedos, a língua ou qualquer
brinquedo sexual que vocês dois se
sentem confortáveis.

POR FIM, NÃO SE ESQUEÇA
DE COMUNICAR COM O
SEU PARCEIRO SOBRE O
QUE ESTÁ FUNCIONANDO
PARA VOCÊ DURANTE O
SEXO

https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
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Muitos casais ficam tão
concentrados em atingir o orgasmo
um do outro que acabam
esquecendo de falar sobre sua
própria experiência sexual.

Lembre-se de expressar suas
necessidades e desejos para que
vocês possam criar uma
experiência sexual mais satisfatória
para todos os envolvidos

QUAL É O ORGASMO
MAIS PRAZEROSO?
CLITORIANO, VAGINAL,
ANAL OU DO PONTO
G?
O orgasmo é o ponto culminante
do ato sexual e, geralmente, é o
objetivo final de todo encontro
íntimo. 

Mas qual é o orgasmo mais
prazeroso? Clitoriano, vaginal, anal
ou do ponto G?

A verdade é que não há uma
resposta certa para esta pergunta,
pois cada mulher experimenta o
prazer de forma única e diferente.

De acordo com algumas pesquisas,
mais da metade das mulheres
precisam de estimulação clitoriana
para atingirem o orgasmo. 

Isso significa que a maioria das
mulheres não consegue atingir o
clímax apenas com a penetração
vaginal.

No entanto, isso não significa que a
penetração vaginal seja inútil. 

Na verdade, ela pode ajudar a
aumentar a sensibilidade da região
clitoriana e, assim, facilitar a
chegada ao orgasmo.

Outros estudos também
demonstraram que as mulheres
tendem.

A ter mais orgasmos quando estão
em um relacionamento sexual
satisfatório[DdSI1] .

Isso significa que um bom
relacionamento

 – com intimidade, cumplicidade e
diálogo

 – é fundamental para uma
experiência sexual mais satisfatória
para ambos os parceiros.

O importante é experimentar e
descobrir qual tipo de estimulação
funciona melhor para você e seu
parceiro. 

Tudo vai depender do seu corpo e
dos seus gostos sexuais. 

😊 O importante é se permitir
explorar e ter um bom diálogo com
o seu parceiro.

Para que vocês possam chegar
juntos àquele momento especial
em que tudo fica mais intenso e
prazeroso.

CONSIDERAÇÕES
FINAIS



Apesar de o orgasmo ser uma das
metas durante o sexo, é importante
não esquecer que ele não é tudo. 

O sexo pode ser prazeroso mesmo
sem chegar a esse clímax.

O importante é se conhecer,
descobrir o que te dá prazer e
experimentar o máximo possível
com seu parceiro(a).

Cada corpo é único e reage de
forma diferente a estímulos sexuais.
Por isso, não existe uma receita
para atingir o orgasmo. 

O importante é experimentar e
conversar com o(a) parceiro(a) para
descobrir o que funciona para
vocês dois.

Muitos casais ficam focados em
atingir o orgasmo e acabam
esquecendo de se divertir durante
o processo. 

Se preocupar apenas com isso
pode até mesmo impedir que você
chegue lá. 

Portanto, relaxe, curta cada
momento e deixe as expectativas
de lado.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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DESCUBRA O PODER
DA GINÁSTICA
ÍNTIMA
O QUE É
POMPOARISMO?
Pompoarismo ou ginástica íntima,
é uma técnica de contração e
relaxamento para fortalecimento
da musculatura pélvica.

Que proporciona vários benefícios
para a saúde da mulher e para a
sexualidade feminina.

Os músculos que são exercitados
são os músculos do assoalho
pélvico, que sustentam alguns
orgãos internos do baixo ventre,
como bexiga, a uretra, o útero e o
reto.

UM NOVO
OLHAR

Origem do
Pompoarismo

O pompoarismo surgiu no
ocidente, mais especificamente no
sul da Índia, há mais de 1500 anos.

Porém só ficou conhecido no meio
médico quando um ginicologista
norte americano de nome Arnold
Kegel por volta de 1950.

Desenvolveu exercícios para suas
pacientes que tinham poblemas de
incontinência urinária.

A descoberta da melhora do
desempenho na hora do sexo
despertou a curiosidade de muitas
mulheres. 

A partir disto, descobriu-se que
toda mulher pode praticar os
xercícios de Kegel.

E não somente aquelas que sofrem
com problemas incontinência
urinária.

Os exercícios de Kegel são os
mesmos de ginástica íntima, o de
contração e relaxamento da
musculatura o assoalho pélvico.

Quem pode praticar?

Todas as mulheres podem praticar,
afinal não há idade para cuidar da
saúde e sentir-se mais confiante e
feminina.

Mulher grávida pode?

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

DRA KÉZIA FARIA
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Até o terceiro mês não pode, mas
depois está liberado. 

O pompoarismo ajuda no pré e pós
parto, pois exercita a musculatura
da região. Mas é sempre bom ter o
aval do obstetra. 

Quem é virgem pode?

Mulheres virgens podem treinar
normalmente, a restrição é apenas
com relação aos acessórios que não
devem ser usados.

Posso treinar menstruada?

Não tem problema praticar os
exercícios no período menstrual, só
aconselho não usar os ascessórios
nesse período.

Quando não devo praticar
o pompoarismo?

Você não deve praticar o
pompoarismo se estiver no período
de crise de infecção urinária ou
candidíase.

Benefícios para a
saúde 

1.Melhora funcionamento do
intestino:

O treino trabalha a musculatura
abdominal e aumenta os
movimentos peristálticos que saõ
os que fazem com que o instestino
funcione normalmente 

 2.Reduz sintomas de cólicas e
período menstrual: 

As cólicas menstruais são
contrações involuntárias do útero
para eliminar o sangue e os
coágulos formados no endométrio.

Com os exercícios não há formação
de coágulo se não tem coágulo não
tem cólica.

Outra coisa é que a mulher
consegue diminuir o período
mentrual pois consegue eliminar o
sangue de uma foma mais rápida.

3. Ameniza sintomas de TPM:

 Isso acontece porque com a
prática dos exercícios há um
aumento da produção do
estrogênio, com isso se reduz os
sintomas da TPM.

4.Diminui os sintomas de
menopausa:

 A menopausa é quando os ovários
e as glândulas secretoras dos
hormônios que controlam.

O ciclo menstrual sofrem altarações
causando um desiquilíbrio
hormonal no corpo da mulher.

 Os principais sintomas que a
ginástica íntima trata são: secura
vaginal.

Redução da libido e
dispaurenia(dor durante o ato
sexual).
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PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.
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5. Trata a incontinência
urinária: 

O períneo é a região muscular que,
dentre outras coisas controla a
saída de urina e fezes. 

Com os exercícios da ginástica
íntima, a mulher consegue
fortalecer esses músculos e assim
melhorar os sintomas da
incontinência(perda de urina).

6. Mantém a saúde da flora
vaginal:

Com há prática dosexercícios
acontece uma melhora hormonal,
ajudando a manter a saúde da flora
vaginal em dia e evitando infecções
uinárias de repetição e candidíase
de repetição.

7. Parto saudável: 

Para mulheres que desejam ter um
parto vaginal, vão consegui ter um
parto tranquilo. 

Pois quem patica o pompoarismo
sabe a hora de relaxar e a hora de
fazer a força de expulsão e o
melhor sem lacerações.

Pois a musculatura vai voltar
exatamente a sua forma de antes.
Sem faqueza ou flacidez.

Benefícios para
o Sexo

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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O canal vaginal é um músculo, e
como qualquer outro músculo,
quando você exercita o fluxo
sanguíneo aumenta no local. 

A ginástica íntima funciona assim:
você contrai e relaxa o músculo do
canal vaginal em movimentos
repetidos por um tempo
determinado. 

Com a prática regular da ginástica
íntima a mulher adquire força na
musculatura do assoalho
pélvicopara realizar movimentos
precisos. 

A combinação de fluxo sanguíneo
aumentado e força muscular no
pubococcígeo faz com que os
orgasmos fique mais intensos e a
mulher mais excitada, além.

É claro, dos benefícios para a saúde.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

1.Regula a lubrificação: 

Para quem tem muita lubificação o
exercício consegue regular e para
quem está com a lubrificação baixa
o exercício consegue aumentar.

Tudo isso porque com o exercício
há um aumento do fluxo sanguineo
no local.

2.Melhora da libido: 

Por dois motivos: Primeiro porque a
musculatura íntima é uma
musculatura.

Esquecida e com os exercícios
mandamos informação do músculo
para cérebro o tempo todo. 

O segundo motivo é com a melhora
do fluxo sanguíneo e a melhora da
lubrificação consequentemente
estimula a libido.

3.Melhora o orgasmo em
qualidade e quantidade:

primeiro porque com o aumento
da lubrificação torna o sexo mais
prazeroso.

Facilitando o orgasmo e segundo
porque com a prática dos
exercícios há um estreitamento do
canal vaginal.

Tornando a região mais sensível e o
estímulo mais intenso.

COMO FUNCIONA?

ANATOMIA FEMININA
É fundamental você entender
como seu corpo funcina na hora de
praticar a ginática íntima.

DIFERENÇA ENTRE
VULVA E VAGINA
A vagina é a parte interna do canal,
é o que irá contrair com os
movimentos da ginástica e é por
onde temos as relações sexuais.

A vulva é a parte externa do
aparelho genital feminino,é
formada por grandes lábios,
pequenos lábios, clitóris, a uretra e
o anûs.
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Dica 1: Quando for fazer xixi, segure
a urina.

Ao fazer isso você contrai um
músculo, trata-se da mesma
musculatura trabalhada no
pompoarismo. 

Observação importante: isso é
apenas um teste de identificação
da musculatura.

Você nao deve praticar os
exercícios na hora do xixi porque há
um risco muito alto de desenvolver
infecção de urina.

Dica 2: Pegar um espelho para
olhar a musculatura se contraindo,
na posição deitada na cama de
barriga pra cima.

Encostada na cabeceira com os
joelhos dobrados e os pés apoiados
na cama.

Coloque o espelho de frente para as
genitais, faz a contração do
músculo com se estivesse
segurando o xixi.

E observe se houve ou não a
movimentação do músculo
daquela região.

GOSTOU DESTA COLUNA?

AO VOTAR VOCÊ CONCORRE A UMA
ASSINATURA DE 30 DIAS NETFLIX

COMO A MELHOR
COLUNA DESTA EDIÇÃO

VOTE

VOTE AGORA

Seus resultados vai depender de
sua dedicação aos exercícios é
necessário fazer os treinos
diariamente. 

CRIAÇÃO DO HÁBITO

DICAS PARA NÃO
ESQUECER.
*Imprima o treino e deixe em local
visível

*Ative um alarme

*Coloque junto com uma rotina já
existente, por exemplo se você fizer
na hora do banho.

Não vai correr o risco de esquecer
pois todos os dias tomamos banho.

PRÁTICA
IDENTIFICANDO A
MUSCULATURA

7 DIAS DE EXERCÍCIOS
(SEM ACESSÓRIOS).

https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
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Por fim, outra dica útil é estimular
várias partes do corpo durante o
sexo, em vez de se concentrar
apenas na área genital.

Experimente acariciar e beijar
outras partes do corpo do parceiro,
como os seios ou as costas.

Além disso, não se sinta obrigado(a)
a fazer sexo anal todas as vezes. 

A estimulação clitoriana direta
pode ser muito eficaz para algumas
mulheres e permite um orgasmo
mais rápido e intenso.

ANSIEDADE? VAMOS
CONSERTAR ISSO.
Para as mulheres, a ansiedade pode
ser um grande problema na vida
sexual. 

A ansiedade pode afetar a libido, a
capacidade de ter um orgasmo e
até mesmo a capacidade de se
sentir excitada.

Algumas mulheres podem se sentir
ansiosas em relação à sua
performance na cama ou se
preocupar com o que os outros
pensam sobre elas durante o ato
sexual.

Além disso, a condição também
pode causar problemas no corpo,
como aumento da tensão
muscular, que por sua vez pode
dificultar a obtenção de um
orgasmo.

A boa notícia é que há muito que
se pode fazer para lidar com a
ansiedade e melhorar a vida sexual.

Vou listar alguns exercícios para
você fazer durante uma semana.
Para conseguir resultados é
essencial fazer todos os dias.

Não pode pular nem um dia, e
deve-se fazer na quantidade que
indico, nada de fazer a mais para
não se machucar.

Ao final da semana, você irá
conseguir perceber uma pequena
diferença na hora da relação. 

Mas com um tempo de prática
você, vai perceber melhora não só
na prática sexual mas também na
saúde.

Dia 1

Faça 4 séries de 20 contrações do
canal vaginal com intervalo de 1
minuto.

Dia 2

Faça 5 séries de 20 contrações do
canal vaginal com intervalo de 55
segundos

Dia 3

Faça 6 séries de 20 contrações do
canal vaginal com intervalo de 50
segundos

Dia 4

Faça 7 séries de 20 contrações do
canal vaginal com intervalo de 45
segundos

Dia 5



Faça 8 séries de 20 contrações do
canal vaginal com intervalo de 40
segundos

Dia 6

Faça 9 séries de 20 contrações do
canal vaginal com intervalo de 35
segundos

Dia 7

Faça 10 séries de 20 contrações do
canal vaginal com intervalo de 30
segundos.

Após essa semana você sentirá que
já tem mais força.

Como vocês viram, os exercícios de
pompoarismo são simples e
qualquer pessoa pode praticar.

Nunca é tarde para começar a
praticar a ginástica íntima, afinal
não há idade para termos nossa
auto estima elevada.

E sermos mais confiantes para
cuidarmos do nosso
relacionamento.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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NÃO É SÓ POR ESTÉTICA
QUE MULHERES
PROCURAM CUIDADOS
NA REGIÃO ÍNTIMA
 Segundo estudo, a maioria reclama
dos pelos de sua área íntima (33%),
da cor (18%), da aparência geral
(17%) e do tamanho (15%). 

 Hoje em dia, com o avanço do
assunto sobre sexualidade e saúde
íntima, as mulheres estão
descobrindo o próprio corpo.

E fazendo com que isso se torne
mais agradável e prazeroso ao se
conectar com sua intimidade.

Esse encontro muitas vezes
começa no ginecologista, onde tem
queixas de candidíase.

UM NOVO
OLHAR

Lubrificação, libido, dores pélvicas,
entre outros.

 A Ginecologia Funcional e Estética
tem como objetivo cuidar da saúde
íntima da mulher em todas as
idades, proporcionando a melhora
da qualidade de vida.

Da autoestima e da funcionalidade
da região genital feminina.

Acredito que todas as mulheres
merecem estar plenas, bonitas e
confortáveis na própria pele, por
completo. 

Para isso, o cuidado com a região
íntima é essencial.

 A estética íntima vem acoplada
com alguns termos que eu não
concordo muito como:
rejuvenescimento íntimo. 

Pois dá a conotação de que
somente o que é jovem funciona e
é belo. Mas não é bem por aí. 

 Os tratamentos de estética íntima
vão melhorar a circulação local,
ativar o seu corpo de uma forma
que nunca foi trabalhado.

 Consequentemente a estética está
envolvida. 

 A flacidez da pele acontece em
todos os tecidos, e na vulva não
poderia ser diferente.

 Algumas mulheres se queixam,
outras não, e tudo bem. 

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

LETÍCIA
NOVAES
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Não é necessário você ter o
colágeno mais firme.

É uma proposta, onde além da
estética tem o autocuidado e
outros benefícios associados ao
tratamento.

Transtornos de Orgasmos

Incontinência urinária

Incontinência fecal

Dor Pélvica

O transtorno do orgasmo feminino,
ou anorgasmia.

É o nome dado a mulheres com
dificuldade de atingir o ápice
durante a relação sexual ou o
sentem de forma diminuída. 

A definição inclui: Ausência,
demora em atingir o orgasmo ou
diminuição da intensidade; 

A incontinência urinária pode não
ser causada por doenças
subjacentes. 

Algumas causas comuns são
embriaguez, indisponibilidade de
banheiros, tosse, espirros,
ansiedade extrema ou riso intenso.

A incontinência intestinal é uma
incapacidade de controlar os
movimentos intestinais, resultando
em sujidade involuntária. 

Às vezes também é conhecido
como incontinência fecal.

 A experiência da incontinência
intestinal pode variar de pessoa
para pessoa. 

Algumas pessoas sentem uma
necessidade repentina de ir ao
banheiro, mas não conseguem
chegar a tempo.

A dor pélvica é sentida na parte
inferior da barriga. 

AS QUEIXAS:
 Pelos : Região da virilha, vulva,
ânus, seios

Flacidez vulvar: Pele mais
flácida, fina e desidratada na
região da vulva

Frouxidão vaginal

Pequenos lábios grandes

Pele na região peri-anal
aumentada

Ausência / pouca Lubrificação

Redução da sensibilidade na
relação sexual com a penetração,
tecido mais esticado internamente,  
com perda de colágeno e elastina,
sensação de dilatação interna.

Conhecida como hipertrofia ou
assimetria dos lábios vaginais é o
excesso de pele nessa região.

O plicoma anal é um excesso de
pele que aparece na região de fora
do ânus. 

Ele ocorre em tamanhos variados,
como 3 milímetros, até grandes
plicomas de 3 a 4 centímetros.
Além disso, podem ser únicos ou
múltiplos ao redor do ânus

A falta de uma lubrificação
adequada pode gerar coceira,
sangramentos, ardência e infecções
de urina.
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Candidíase de repetição 

Monte de vênus

Cicatrizes

Insatisfação corporal

Resolver traumas

Infecção por fungos na vagina e nos
tecidos da abertura da vagina
(vulva). 

Esse tipo de infecção por fungos é
causado pelo fungo Candida. 

Esse problema pode causar
inflamação, coceira intensa e um
corrimento branco e espesso na
vagina.

O excesso de gordura acumulado
na região do monte de Vênus pode
ser resultado de uma herança
genética.

Ou então uma consequência do
efeito sanfona, oscilação de peso,
pela qual a região permanece
aumentada.

 crescimento da pele devido à
proliferação de tecido cicatricial.
pós parto, pós cirurgia plástica.

 

OS
TRATAMENTOS
HOJE EM DIA NO

MERCADO
ÍNTIMO SÃO:

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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 No tratamento estético/
fisioterapêutico/ médico temos
todo cuidado para abordar esta
paciente e dizernovamente que a
vulva perfeita não existe. 

Na verdade, a vulva perfeita é a sua. 

Do jeitinho que é. 

E como prevenção do
envelhecimento, fissuras, prolapso
dos órgãos,incontinência e
desconforto com a região íntima,
lançamos mãos desses
tratamentos. 
 
Que bom que tem. 

Que bom também que não é só
estética. 

E também que bom que não é
obrigatório. 

A fisioterapia é indicada para todas
as pessoas. Faça uma avaliação e
observe seu corpo. 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Fotodepilação- depilação a laser
Peeling Clareador
Radiofrequência
Tecarterapia
Laser
Ultrassom microfocado
Preenchimento de grandes
lábios
Microagulhamento
Labioplastia
Ninfoplastia
Correção do capuz do clitóris
Plicoma anal
Cicatriz pós parto
Bioestimulação de colágeno
Tratamentos para incontinência
urinária
Sling para Prolapso dos órgãos
(bexiga, útero)
Cirurgias para remoção dos
órgãos pélvicos

  Todos os tratamentos precisam de
uma avaliação minuciosa para
solicitar a melhor indicação.

 O conforto e qualidade de vida nas
atividades diárias são prioridades
para o bem estar desta mulher. 

 A estética da vagina perfeita até
existe. 

Mas não é só por isso que buscam o
tratamento. 

Muitas vezes a estética é a queixa
inicial, porém por trás disso tem
muita dor e incômodo, auto estima
baixa.

Falta de autoconhecimento,
relacionamentos abusivos, etc. 
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GOSTOU DESTA COLUNA?

AO VOTAR VOCÊ CONCORRE A UMA
ASSINATURA DE 30 DIAS NETFLIX

COMO A MELHOR
COLUNA DESTA EDIÇÃO

VOTE

VOTE AGORA

Fotodepilação- depilação a laser
Peeling Clareador
Radiofrequência
Tecarterapia
Laser
Ultrassom microfocado
Preenchimento de grandes
lábios
Microagulhamento
Labioplastia
Ninfoplastia
Correção do capuz do clitóris
Plicoma anal
Cicatriz pós parto
Bioestimulação de colágeno
Tratamentos para incontinência
urinária
Sling para Prolapso dos órgãos
(bexiga, útero)
Cirurgias para remoção dos
órgãos pélvicos

 Todos os tratamentos precisam de
uma avaliação minuciosa para
solicitar a melhor indicação.

 O conforto e qualidade de vida nas
atividades diárias são prioridades
para o bem estar desta mulher. 

A estética da vagina perfeita até
existe. Mas não é só por isso que
buscam o tratamento. 

Muitas vezes a estética é a queixa
inicial, porém por trás disso tem
muita dor e incômodo, auto estima
baixa. Falta de autoconhecimento,
relacionamentos abusivos, etc. 

No tratamento estético/
fisioterapêutico/ médico temos
todo cuidado para abordar esta
paciente e dizernovamente que a
vulva perfeita não existe. 

Na verdade, a vulva perfeita é a sua. 

Do jeitinho que é. 

E como prevenção do
envelhecimento, fissuras, prolapso
dos órgãos,incontinência e
desconforto com a região íntima,
lançamos mãos desses
tratamentos. 
 
Que bom que tem. 

Que bom também que não é só
estética. E também que bom que
não é obrigatório. 

A fisioterapia é indicada para todas
as pessoas. Faça uma avaliação e
observe seu corpo. 

https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
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COMO DIMINUIR AS
BRIGAS NO
RELACIONAMENTO 
Ninguém quer brigar, mas às vezes
as brigas são inevitáveis. 

O importante é saber como lidar
com elas de forma saudável, para
que elas não afetem
negativamente o relacionamento.

A seguir, será abordado como evitar
brigas no relacionamento através
da comunicação, do respeito e da
paciência. Vamos nessa?

Seres humanos são animais sociais
e, como tal, brigam. 

Brigar faz parte da natureza
humana.

No entanto, as brigas podem ser
evitadas se as pessoas entenderem
o que causa brigas no
relacionamento.

As brigas podem ter muitas causas,
mas a maioria delas está
relacionada a algum tipo de
desentendimento ou à falta de
comunicação adequada.

Às vezes, as brigas são causadas por
problemas externos que afetam o
relacionamento, como a pressão
financeira ou problemas familiares.

No entanto, muitas vezes as brigas
são causadas por questões internas
que podem ser resolvidas.

Se as pessoas forem capazes de se
comunicar abertamente e de
resolverem os seus problemas.

O diálogo é sempre a melhor
solução para qualquer conflito no
rrelacionamento

Se vocês dois estiverem sempre
dispostos a conversar e resolverem
os problemas juntos.

As brigas serão inevitavelmente
menores e mais fáceis de resolver.

O QUE CAUSA
BRIGAS NO
RELACIONAMENTO?

A IMPORTÂNCIA DE
COMUNICAÇÃO NO
RELACIONAMENTO

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

MARIA BRITO
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A comunicação é uma das chaves
para um relacionamento feliz e
saudável. 

Sem ela, as brigas tendem a
acontecer com mais frequência,
pois os parceiros ficam sem saber o
que o outro está pensando ou
sentindo.

Aprender a se comunicar de forma
eficaz pode ajudar a diminuir as
brigas no relacionamento e torná-lo
mais forte.

Quando os parceiros se comunicam
bem, eles tendem a entender
melhor um ao outro.

Isso significa que o casal é capaz de
expressar seus sentimentos de
forma saudável, sendo menos
propensos a explodir em uma
briga.

Aprender a se comunicar de forma
eficaz pode levar algum tempo,
mas vale a pena investir nesse
esforço.

Para começar, experimente se abrir
mais com o seu parceiro e
expressar os seus sentimentos de
forma clara e concisa.

Escute atentamente quando o seu
parceiro estiver falando, tentando
entender o que ele está dizendo e
porque ele está dizendo isso.

Tente também não interromper
quando o outro estiver falando, isso
pode ser frustrante para ele e fazer
com que ele sinta que você não
está prestando atenção.

Se você tiver dificuldades em
encontrar as palavras certas para
dizer algo.

Escreva o que quer dizer antes de
falar com a pessoa para ter certeza
de que conseguirá expressar-se da
forma que deseja.

COMO IDENTIFICAR
AS PRINCIPAIS
RAZÕES PARA OS
CONFLITOS?
Para muitos homens, levar sua
parceira ao orgasmo é uma questão
de masculinidade.

Eles se sentem responsáveis por
proporcionar prazer à mulher e,
consequentemente, precisam ser
"bom" na cama. 

Esse tipo de pensamento pode
gerar pressão e ansiedade,
afetando a performance sexual.

Além disso, a crença de que o
orgasmo feminino é mais difícil de
alcançar do que o masculino.

Também pode contribuir para essa
sensação de responsabilidade.

Afinal, se o homem consegue
chegar ao orgasmo com mais
facilidadeentão a mulher deve
conseguir também, certo? Errado!

O orgasmo feminino realmente é
mais complexo do que o
masculino.
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PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.

Existem muitas razões para os
conflitos em um relacionamento,
mas algumas são mais comuns do
que outras.

Aqui estão algumas das principais
razões para as brigas no
relacionamento e como você pode
lidar com elas.

1.DINHEIRO
O dinheiro é uma das principais
fontes de stress em um
relacionamento e pode levar a
muitos conflitos.

Se você está tendo problemas para
gerenciar o seu dinheiro ou
simplesmente não concorda com a
forma como o seu parceiro
gerencia o dele.

Isso pode causar muitos problemas.

Aprenda a conversar sobre dinheiro
de forma calma e respeitosa e
trabalhem juntos para chegar a um
acordo sobre o que fazer com esse
problema.

2.RELACIONAMENTOS
PASSADOS
Os relacionamentos passados   
podem ser uma grande fonte de
stress e brigas em um
relacionamento atual.

Se você não consegue deixar o seu
ex no passado, isso pode causar
ciúmes e insegurança no seu
relacionamento atual.

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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Aprenda a conversar sobre os seus
sentimentos em relação ao seu ex e
trabalhem juntos para superar
esses sentimentos.

ACEITANDO AS
DIFERENÇAS E
APRENDENDO A CONVIVER
COM ELAS

Aceitar as diferenças é um dos
primeiros passos para diminuir as
brigas no relacionamento.

É importante lembrar que, apesar
de termos muito em comum, não
somos iguais e isso está totalmente
Ok.

Cada um de nós tem suas próprias
opiniões, maneiras de ver as coisas
e formas de agir. 

Isso faz parte da essência da vida a
dois: aprender a lidar com as
diferenças para que possamos ter
uma relação mais saudável e feliz.

Aceitar as diferenças nem sempre é
fácil, mas é algo que precisamos
trabalhar constantemente se
quisermos ter um relacionamento
saudável e duradouro.

Quando estamos dispostos a nos
abrir para o outro, podemos
aprender muito com ele e até
mesmo mudar algumas de nossas
opiniões ou formas de agir.

Isso nos torna seres humanos mais
completos e ricos em experiências.

Por outro lado, quando não
aceitamos as diferenças do outro,
isso pode levar à brigas e à falta de
entendimento.

4. EXPECTATIVAS

3.FAMÍLIA E AMIGOS
As famílias e amigos podem ser
outra fonte de stress em um
relacionamento. 

Se você não consegue concordar
sobre quem visitar ou qual é o
papel da família no seu
relacionamento, isso pode causar
muita tensão.

Aprenda a conversar sobre esses
problemas de forma calma e
respeitosa.

Chegue a um acordo sobre o que é
importante para vocês dois e
trabalhem juntos para manter uma
boa relação com as suas famílias e
amigos.

Outra razão comum para brigas é
quando as expectativas não são
claramente definidas ou
compreendidas.

Por exemplo, um cônjuge pode
esperar que o outro limpe a casa
todos os dias, enquanto o outro
cônjuge pode esperar que isso seja
feito apenas uma vez por semana.

Se essas expectativas não forem
discutidas e compreendidas, isso
pode levar a brigas desnecessárias.
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Brigar faz parte da vida a dois, mas
é importante saber quando parar e
conversar para evitar que as coisas
esfriem entre vocês..

GOSTOU DESTA COLUNA?

AO VOTAR VOCÊ CONCORRE A UMA
ASSINATURA DE 30 DIAS NETFLIX

COMO A MELHOR
COLUNA DESTA EDIÇÃO

VOTE

VOTE AGORA

Quando estamos dispostos a
dialogar e a compreender o ponto
de vista do outro, certamente
teremos menos brigas e mais
momentos felizes juntos.

RESPEITANDO O
ESPAÇO DO OUTRO
Não importa o quanto você ame
seu parceiro, às vezes é preciso dar
um tempo para respirar. 

Isso não significa que o amor
acabou, mas sim que as brigas
estão fazendo com que vocês
precisem de um tempo para pensar
sobre o relacionamento.

É importante respeitar o espaço do
outro e dar a chance de
conversarem sobre o que está
incomodando cada um.

EXPRESSANDO OS
SENTIMENTOS DE
FORMA ASSERTIVA
Os relacionamentos são complexos
e, às vezes, as brigas são inevitáveis. 

No entanto, há algumas coisas que
podem ser feitas para diminuir as
brigas no relacionamento e
aumentar a assertividade ao
expressar os sentimentos.

Primeiro, é importante
compreender que todos os seres
humanos têm necessidades básicas
de amor e de aceitação.

Às vezes, quando essas
necessidades não estão sendo
atendidas no relacionamento,
podem surgir sentimentos de raiva
e frustração.

A chave para diminuir as brigas é
saber comunicar esses sentimentos
de forma assertiva, sem culpar o
outro ou fazer acusações.

Em vez disso, o foco deve ser
colocado em expressar o que se
sente e o que se precisa do outro
para se sentir bem novamente. 

Isso pode exigir um pouco de
prática, mas vale a pena o esforço
para manter um relacionamento
saudável e feliz.

https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9


SAÚDE BEM-ESTAR DO CASALSAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

BRIGAR PODE SER
BENÉFICO PARA O
RELACIONAMENTO?
Muitas pessoas consideram brigar
como algo negativo e que deve ser
evitado a todo custo. 

No entanto, brigar pode, na
verdade, ser benéfico para o
relacionamento.

Aqui estão quatro maneiras pelas
quais brigar pode ajudar a relação:

 Existem tratamentos eficazes
disponíveis, incluindo terapia,
medicamentos e acupuntura.

3.BRIGAR PODE
FORTALECER O
RELACIONAMENTO
Embora possa parecer contra-
intuitivo, brigar com frequência
pode na verdade fortalecer o
relacionamento.

Isso ocorre porque brigar mostra
que você e seu parceiro estão
dispostos.

A lutar pelo relacionamento e que
vocês dois se importam muito um
com o outro.

4.BRIGAR PODE PERMITIR
QUE VOCÊ EXPRESSE SUAS
NECESSIDADES E DESEJOS

1.BRIGAR PODE AJUDAR
A IDENTIFICAR
PROBLEMAS NO
RELACIONAMENTO

Às vezes, os problemas no
relacionamento são enraizados em
diferenças de opinião ou de estilo
de vida. 

Brigar sobre esses problemas pode
ajudar você e seu parceiro a chegar
a um acordo sobre como lidar com
eles.

2.BRIGAR PODE SER
UMA FORMA DE
RESOLVER PROBLEMAS

Muitos casais usam brigas como
uma forma de resolver seus
problemas.

Ao discutir um problema, você e
seu parceiro podem chegar a um
acordo sobre como resolvê-lo.

Muitos casais têm dificuldade em
expressar suas necessidades e
desejos uns para os outros.

No entanto, brigando sobre esses
assuntos, você pode aprender mais
sobre o que é importante.

Para o seu parceiro e vice-versa.

Quando se trata de brigas no
relacionamento.

É importante saber quais batalhas
valem a pena lutar.

Às vezes, brigar pode ser inútil e só
levará à raiva e à frustração.



Outras vezes, no entanto, brigar é
necessário para resolver um
problema e manter o
relacionamento forte e saudável.

Brigar por um propósito significa
ter uma razão específica para
brigar e não simplesmente brigar
porque está bravo ou frustrado.

Se você tem uma razão específica
para brigar, é mais provável que
chegue a um acordo com seu
parceiro do que se estiver apenas
brigando por brigar.

Além disso, é importante escolher
suas batalhas com cuidado. 

Não vale a pena brigar sobre todos
os problemas que surgirem no seu
relacionamento – isso só vai deixá-
lo exausto(a) e irritado(a).

Escolha suas batalhas
cuidadosamente, concentrando-se
nas questões.

Que são realmente importantes
para você e que podem ser
resolvidas de forma positiva

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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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
https://exame.com.br/noticias-sobre/estados-unidos/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia


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

https://www.especialista.site/espaconovodia


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
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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DEPRESSÃO PÓS
SEXO OU DISPORIA?
O que é disporia pós-sexo, a tristeza
que algumas pessoas sente após
orgasmo?

As relações sexuais geralmente são
seguidas de uma sensação de
relaxamento e bem-estar.

Mas, infelizmente para algumas
pessoas nem sempre é assim.

 Algumas pessoas são tomadas por
um sentimento de tristeza,
vergonha, irritação, sensação de
vazio, angústia, ansiedade.

choro sem motivo aparente,
agressividade após o orgasmo ou
relação sexual.

 E  sem nenhum motivo aparente.

É a chamada depressão pós sexo
ou Disporia.

Muitas pessoas têm os sintomas,
mas nem sabe o que pode ser.

Eu por exemplo já tive algumas
vezes, mas nem imaginava o que
era na época, eu me sentia
estranha, triste.

Envergonhada ,arrependida,não
cheguei a chorar e nem ser
agressiva ou ficar irritada, mas era
muito chato, estranho a situação.

Mas eu achava que o motivo era a
separação, eu tinha me separado a
pouco tempo então, na época tive
essa conclusão.

 Só agora a pouco tempo quando
me tornei 

Especialista da saúde e bem-estar
do casal que descobri o que era,
mas na época eu realmente achei
que era por causa de minha
separação recente.

Afinal foi um relacionamento de
dez anos, com certeza é isso,
imaginei.

Assim como eu que nunca imaginei
que existia Depressão pós sexo.

Ou Disporia existem muitas
pessoas que também pode achar
que é qualquer coisa menos.

Disporia ou Depressão pós sexo e
vou falar pra vocês.

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

MARLENE MIRANDA 



SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

isso não acontece só com mulheres,
homens também tem viu.

Até hoje, a maioria dos estudos
sobre disforia pós-sexo era focada
no sexo feminino.

Pesquisas mostram que entre 33%
e 46% das mulheres já passaram
por isso pelo menos uma vez na
vida.

Enquanto um percentual de 5% a
10% afirma ter apresentado os
sintomas várias vezes durante o
último mês.

Na verdade, existia uma crença de
que a condição acomete apenas
mulheres. 

Mas um estudo recente revelou que
os homens também sofrem com os
mesmos sintomas.

Psicólogos da Universidade de
Tecnologia de Queensland, na
Austrália, entrevistaram 1.208
homens de diferentes países.

O resultado mostrou que 41% já
sofreram com condição pelo
menos uma vez na vida.

20% vivenciaram a experiência no
mês anterior e entre 3% e 4%
sentem depressão pós-sexo
regularmente.

Segundo os autores do estudo, a
experiência dos homens logo após.

O sexo é “muito mais variada,
complexa e com nuances do que se
imaginava anteriormente”. 

É mais complicada de resolver,
porque o homem é mais difícil de
expor seus sentimentos.

E emoções principalmente para
suas parceiras, ao contrário de
algumas mulheres que logo
demonstram o que sentem.

A disforia pode estar relacionada a
um processo hormonal na
amígdala neural, estrutura do
cérebro responsável por regular
nossos sentimentos e emoções.

Durante a relação sexual, a
amígdala pode reduzir sua
atividade e, depois do ato.

É ativada novamente”, diz à BBC
News Mundo, o serviço em
espanhol da BBC, o médico
Fernando Róseo, especialista em
saúde sexual diz.

O estado de ânimo com a explosão
de hormônios que inundam o
organismo durante o sexo
(endorfinas, oxitocina e prolactina

Segundo ele, o orgasmo libera uma
grande quantidade de hormônios
que promovem o vínculo afetivo e a
sensação de bem-estar.

Mas seus níveis se reduzem depois
do orgasmo, voltando aos
patamares habituais, o que causa
um pequeno desarranjo.

Mas o transtorno também pode
estar ligado ao estresse psicológico,
outras disfunções sexuais ou fatores
culturais.
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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

A disforia pode ser ainda produto
de uma educação sexual muito
opressiva em que o sexo possa
gerar questionamentos ou angústia
para a pessoa.

Seja qual for o caso, os especialistas
recomendam que, ao apresentar
qualquer sintoma.

As pessoas procurem um médico,
porque há diferentes tratamentos
para a disforia pós-sexo.

Assim como qualquer transtorno
tem casos mais leves e outros mais
graves.

No meu caso, por exemplo, só
fiquei assim poucas vezes, mas
existem casos mais graves.

Que o meu ou seja acontece mais
vezes então o correto é procurar
um profissional na área ou um
Especialista da saúde e bem-estar
do casal.

O que fazer caso aconteça com o
seu parceiro?

 Quando acontecer isso com o seu
parceiro ou parceira, tenha calma,
não critique, converse, abrace, diga
que ama, todos esses atos
aumentam o bem estar.

E a pessoa se sentirá segura para se
abrir com o parceiro(a) e falar sobre
o assunto.

 Tem como evitar?

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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⚠ O sexo deve ser uma experiência
satisfatória para ambas as partes
envolvidas e isso só é possível
quando houver comunicação
aberta e honesta sobre o que cada
um quer e precisa.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Não, não tem como evitar, mas o
Especialista da saúde e bem-estar
do casal pode te orientar como
evitar que aconteça.

Pode te dar orientações do que
fazer para prevenir.

Como por exemplo, indicando
alguns suplementos.

Algumas atividades para aumentar
a serotonina.

Atividade física, conversar, tem
também alguns alimentos que é
muito bom comer depois do sexo
como: nozes, castanha, chocolate
amargo.

Barrinhas com aveia e até mesmo
comida, existem muitas comidas
que aumentam a serotonina.

Alimentos que aumentam a
serotonina:

-Origem animal: queijo , frango,
peru, ovos e salmão;

-frutas: banana, abacate e abacaxi;

-vegetais e tubérculos: couve-flor,
brócolis, batata, beterraba e
ervilhas;

-frutas secas: nozes, amendoim,
caju e castanha do Brasil;

-soja e derivados;

-algas: spirulina e algas marinhas;

-cacau e canela.

SE VOCÊ QUER ASSUMIR O
CONTROLE DO SEU ORGASMO,
NÃO TENHA MEDO DE
EXPERIMENTAR: 4 DICAS PARA
AJUDÁ-LO A ALCANÇAR

Quando se trata de assumir o
controle do seu próprio prazer e
atingir o orgasmo, não há uma
única resposta certa.

O que funciona para uma pessoa,
pode não funcionar para outra. 

No entanto, existem algumas dicas
gerais que podem ajudar a
aumentar as chances de atingir o
orgasmo.

1. PRIMEIRO, É IMPORTANTE
COMPREENDER O SEU
CORPO E OS SEUS PONTOS
DE EXCITAÇÃO
Tente explorar-se sozinha através
da masturbação, experimentando
diferentes tipos de toques e
pressões para descobrir o que te dá
prazer.

Quando estiver nas relações sexuais
com um parceiro, ensine a ele
sobre os seus pontos de excitação e
mostre como gostaria de ser tocada 

– comunicar abertamente as suas
necessidades é uma das chaves
para um sexo melhor.
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GOSTOU DESTA COLUNA?

AO VOTAR VOCÊ CONCORRE A UMA
ASSINATURA DE 30 DIAS NETFLIX

COMO A MELHOR
COLUNA DESTA EDIÇÃO

VOTE

VOTE AGORA

É um bom começo começar a
cuidar da alimentação para evitar
que aconteça.

Mas se acontecer com o seu
parceiro(a) você pode dar um
abraço, faça carinho, elogiar.

Recordar momentos felizes que
passaram juntos, diz o quanto a(o)
ama isso tudo o especialista pode
te indicar e te ajudar ou ajudar o
seu parceiro ou parceira.

Por isso é importante procurar um
Especialista da saúde e bem-estar
do casal este é o melhor
profissional para te ajudar.

Afinal o ato sexual é para te deixar
feliz, leve e não com depressão pós
sexo .
Hoje com o conhecimento que
tenho e vocês terão a partir desse
momento vai ser muito mais fácil
lidar com a situação. 

Se você tem algum problema no
relacionamento ou na sexualidade
procure um especialista da saúde e
bem estar do casal.

https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
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Miranda

Especialista da Saúde
e Bem-estar do Casal

Acesse agoraAcesse agora    ou Agende sua Consultaou Agende sua Consulta

https://www.instagram.com/especialistamarlenemiranda
https://wa.me/5575991319713?text=Li%20sua%20coluna%20na%20revista%20e%20quero%20saber%20mais.
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POR QUE DEVEMOS CUIDAR
DA NOSSA SAÚDE ÍNTIMA?
INCLUSIVE OS HOMENS
Cuidar da saúde íntima é
importante para todos, homens e
mulheres. 

Mas, às vezes, os cuidados são
diferentes.

Isso acontece porque o corpo de
cada um é diferente e,
consequentemente.

As doenças que podem afetar a
região íntima também são
diferentes.

Por isso, é importante saber quais
são os cuidados específicos para
homens e mulheres. 

UM NOVO
OLHAR

Só assim é possível ter uma vida
sexual saudável e evitar doenças
que podem afetar a qualidade de
vida.

A seguir, vamos abordar a
importância dos cuidados com a
saúde íntima em homens e
mulheres.

Você também vai entender o
porquê é tão importante manter os
cuidados com a higiene íntima.

E quais os principais problemas
que podem surgir se não houver
esses cuidados.

As mulheres têm diversas
responsabilidades ao longo da vida
e, consequentemente, diversos
compromissos com a saúde.

Além de cuidar da família e
trabalhar, elas também precisam
ter atenção especial à saúde íntima.

Os cuidados com a saúde íntima
das mulheres são importantes
porque elas.

São mais susceptíveis a doenças
sexualmente transmissíveis (DSTs) e
infecções vaginais. 

Além disso, as mulheres têm um
risco maior de desenvolver câncer
de colo de útero.

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

KELIS SOUSA

A IMPORTÂNCIA DOS
CUIDADOS COM A
SAÚDE ÍNTIMA EM
MULHERES
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Lavar diariamente os genitais
com água e sabonete neutro;

Evitar o uso de produtos
perfumados ou irritantes na
região genital;

Usar calcinha de algodão ou
outro tecido natural que
permita a transpiração;

Trocar de calcinha todos os dias;

Não usar roupas justas ou
apertadas que possam causar
irritação na região genital;

Não fazer higiene vaginal com
escovinha dental ou outros
objetos que possam machucar
a mucosa vaginal.

Por isso, é importante que as
mulheres sejam cuidadosas com os
seus corpos e façam exames
preventivos regularmente.

Também é importante usar
preservativos durante as relações
sexuais para evitar DSTs. 

E, por fim, mas não menos
importante, é sempre bom lembrar
de lavar bem os genitais após o
banho e antes das relações sexuais.

Para manter a boa saúde íntima, as
mulheres devem seguir algumas
recomendações básicas.

Desde a antiguidade, os homens
têm buscado maneiras de melhorar
sua saúde sexual.

E garantir um bom desempenho na
cama. 

No entanto, poucos sabem que os
cuidados com a saúde íntima são
tão importantes quanto os
cuidados com a saúde geral.

A saúde íntima é importante para a
qualidade de vida sexual, bem-
estar e fertilidade. 

Por isso, é fundamental que os
homens se atentem para os
cuidados com o corpo e
mantenham uma rotina de higiene
adequada.

Entre os cuidados mais
importantes estão:

Limpeza: é importante lavar o pênis
com água e sabonete todos os dias.
Se possível, faça isso duas vezes ao
dia. 

Além disso, é importante secar
bem o pênis após o banho para
evitar infecções;

Proteção: usar preservativos
durante as relações sexuais é uma
forma de se proteger contra
doenças sexualmente
transmissíveis (DSTs). 

O uso do preservativo também
diminui o risco de infecções
urinárias e outros problemas na
região genital masculina.

A IMPORTÂNCIA DOS
CUIDADOS COM A
SAÚDE ÍNTIMA EM
HOMENS
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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

A saúde íntima é importante para
todos, independentemente do
sexo. 

No entanto, homens e mulheres
têm necessidades diferentes no
que diz respeito aos cuidados com
a saúde íntima.

As mulheres, em particular, são
mais propensas a ter problemas de
saúde íntima devido às suas
características anatómicas.

Por exemplo, elas têm uma
abertura vaginal que pode
facilmente se tornar infectada por
bactérias ou outros organismos. 

Além disso, as mulheres
menstruam todos os meses, o que
pode aumentar o risco de infecções
vaginais.

Por outro lado, os homens tendem
a ter menos problemas de saúde
íntima do que as mulheres.

Isso se deve principalmente ao fato
de que eles têm um pênis, que é
um órgão bem protegido. 

No entanto, os homens também
podem desenvolver infecções do
trato urinário ou outros problemas
de saúde íntima.

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS
DIFERENÇAS ENTRE OS
CUIDADOS COM A SAÚDE
ÍNTIMA DE HOMENS E
MULHERES?

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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A partir dos 6 meses de idade, é
importante introduzir novos
hábitos higiênicos, como banhos
diários e escovação dental.

Na adolescência, os cuidados com a
saúde íntima devem ser
redobrados. 

Os jovens estão em um momento
crucial do desenvolvimento sexual,
onde há muitas mudanças
corporais e hormonais.

É importante ensinar os
adolescentes sobre higiene pessoal
adequada, assim como sobre
prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis (DSTs).

Os pais e mães têm um papel
fundamental na educação dos
filhos em relação à saúde íntima.

Por isso, é fundamental conversar
abertamente sobre esses temas
para que os jovens se sintam.

Confortáveis   em fazer perguntas e
buscar orientações quando
precisarem.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Independentemente do sexo, é
importante tomar algumas
precauções para evitar problemas
de saúde íntima.

Por exemplo, você deve sempre
lavar as mãos antes e depois de
tocar na região íntima. 

Além disso, é importante usar
preservativos durante o sexo para
evitar infecções sexualmente
transmissíveis.

Se você tem algum sintoma
incomum na região íntima,
consulte um médico
imediatamente para obter
tratamento adequado.

SAÚDE ÍNTIMA NA
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA:
A IMPORTÂNCIA DA
EDUCAÇÃO INFANTIL

Desde a infância, os cuidados com
a saúde íntima são fundamentais
para o bem-estar de todos.

Isso significa que pais e mães
devem estar atentos.

Para as necessidades específicas de
higiene e cuidado que seus filhos
têm à medida que crescem.

Nas primeiras etapas da vida, é
importante cuidar da higiene dos
bebês. 

Para isso, é fundamental o uso de
fraldas descartáveis, que evitam o
contato com fezes e urina.

DOENÇAS QUE PODEM
AFETAR A SAÚDE
ÍNTIMA
Os cuidados preventivos da saúde
íntima são importantes para todos,
homens e mulheres.

Algumas doenças podem afetar a
saúde íntima de ambos os sexos e,
por isso.
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Por isso, é importante que as
mulheres sejam vacinadas contra o
HPV e façam exames preventivos
regularmente para detectar o
câncer precocemente.

GOSTOU DESTA COLUNA?

AO VOTAR VOCÊ CONCORRE A UMA
ASSINATURA DE 30 DIAS NETFLIX

COMO A MELHOR
COLUNA DESTA EDIÇÃO

VOTE

VOTE AGORA

É importante estar atento aos
sintomas e tratá-las o quanto antes. 

Algumas dessas doenças são:

O HPV É
UMA
DOENÇA 

CÂNCER DE COLO
DE ÚTERO
O câncer de colo de útero é um tipo
de câncer que afeta as mulheres. 

Ele se desenvolve na parte inferior
do útero e pode se espalhar para
outras partes do corpo se não for
tratado.

O câncer de colo de útero pode ser
causado pelo HPV (Papilomavírus
Humano), que é transmitido
sexualmente.

CÂNCER DE
TESTÍCULO
O câncer testicular é um tipo de
câncer que afeta os homens. Ele se
desenvolve nos testículos e pode se
espalhar para outras partes do
corpo se não for tratado.

O câncer de testículo geralmente
não tem sintomas nos estágios
iniciais, mas alguns sintomas.

Podem surgir quando ele já está
em um estágio avançado, como
inchação ou dor nos testículos, dor
nas costas ou nas pernas, fadiga e
perda de peso.

Por isso, é importante que os
homens façam exames preventivos
regularmente para detectar o
câncer precocemente.

HPV (Papilomavírus Humano)

https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
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sexualmente transmissível que
pode causar vários problemas de
saúde, incluindo câncer e verrugas
genitais em homens e mulheres.

A vacinação contra o HPV pode
prevenir a infecção pelo vírus e
reduzir o risco de desenvolver
problemas de saúde relacionados a
ele.

HERPES GENITAL
A infecção pelo vírus herpes
simplex 2 (HSV-2) é uma das
principais causas de herpes genital. 

Os sintomas incluem bolhas e
feridas na região genital.

O HSV-2 pode ser transmitido pelo
contato sexual, inclusive durante o
sexo oral.

A infecção pode ser assintomática,
mas pode também causar
sintomas graves em algumas
pessoas. 

É importante fazer o teste para
detectar o HSV-2 e iniciar o
tratamento logo que possível.

Felizmente, a condição pode ser
facilmente curada com antibióticos
se for diagnosticada.

Precocemente, mas pode causar
complicações graves se não for
tratada adequadamente.

É importante fazer o teste para
detectar a sífilis e iniciar o
tratamento logo que possível.

SÍFILIS
A sífilis é uma doença sexualmente
transmissível causada pela bactéria
Treponema pallidum.

Os sintomas da sífilis podem incluir
feridas na região genital.

Linfadenopatia (inchaços nas
axilas), febre e manchas no corpo.

HIV/AIDS
HIV é um vírus que causa a AIDS
(SIDA). 

O HIV pode ser transmitido pelo
contato sexual com uma pessoa
infectada.

Usando drogas injetáveis
contaminadas com o vírus ou por
meio da transmissão vertical (de
mãe para filho durante a gravidez).

O HIV causa uma diminuição do
número de células T CD4+ no
sangue, que podem levar à AIDS se
não forem tratadas
adequadamente.

Os sintomas da AIDS podem incluir
linfadenopatia, febre persistente,
diarreia crônica e perda de peso
significativa.

A AIDS é uma doença grave e
potencialmente fatal que requer
um tratamento intensivo e
constante para controlar.

Os sintomas e prolongar a vida dos
pacientes infectados pelo HIV.



Ao notar quaisquer sintomas
incomuns na região genital, o
melhor caminho a tomar é
procurar um médico. Isso se aplica
tanto a homens quanto mulheres.

Muitas doenças genitais podem ser
facilmente tratadas quando
diagnosticadas precocemente, mas
se deixadas sem tratamento.

Podem causar danos irreparáveis à
saúde
.
Algumas doenças genitais, como o
HPV, podem até mesmo levar à
morte.

Por isso, é extremamente
importante ao notar qualquer
alteração nos seus órgãos genitais
procurar.

Ajuda imediata de um médico para
realizar exames e iniciar o
tratamento adequado.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

CONCLUSÃO
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Especialista da Saúde
e Bem-estar do Casal

Acesse agoraAcesse agora    ou Agende sua Consultaou Agende sua Consulta

https://www.instagram.com/especialistakelissousa
https://wa.me/5569984343065?text=Li+sua+coluna+na+revista+e+quero+saber+mais.
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365 DIAS PARA
AMAR
Que tal iniciar o ano de 2023 com
um planejamento bem definido,
com as metas a curto, médio e
longo prazo bem estabelecidas?

O primeiro passo para não se
frustrar no final do ano é traçar um
planejamento realista para que
você possa conseguir cumprir as
metas. 

Além disso, ser realista evitará que
você desista dos seus objetivos no
meio do ano, pois ao
analisar suas conquistas e
progresso, verá que está tudo se
encaixando.

UM NOVO
OLHAR

Por isso, ser realista e honesto com
você mesmo é benéfico para a sua
saúde mental.

Pois você se sentirá capaz de
continuar em busca de seus
objetivos.

Nós Especialistas da Saúde e Bem-
Estar do Casal temos as
ferramentas necessárias para
auxiliar os casais na construção
desse planejamento.

Nas sessões o casal poderá fazer o
alinhamento dos valores e crenças
de cada um e ajustar as
expectativas de uma vida a dois.

Os valores são importantes porque
você provavelmente se sentirá
melhor se estiver vivendo de
acordo com eles e se sentir pior se
não estiver. 

Isso se aplica tanto às decisões do
dia a dia quanto às escolhas
maiores da sua vida.

Todo mundo é diferente, e o que
faz uma pessoa feliz pode deixar
outra pessoa se sentindo ansiosa ou
incomodada.

Dentro do relacionamento é muito
comum casais renunciar aos seus
valores.

para "agradar" o outro. Você
consegue fazer isso por um tempo,
mas vai chegar o momento que
esse comportamento vai
transformar em uma pessoa
frustrada e infeliz.

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

RENATA GAION

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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Conhecer seus valores pessoais
vivê-los pode te ajudar a se sentir
mais realizado(a) e a fazer escolhas
que te deixem feliz.

O casal deve conversar sobre seus
valores e sobre suas crenças e
encontrar um equilíbrio para
conquistar sucesso na vida a dois.

Assim como os valores são
importantes a intimidade também
é. 

Para fazer um bom planejamento é
necessário que o casal se sinta
muito à vontade para falar
sobre suas expectativas.

Sobre seus sonhos e desejos, e é
fundamental conhecer seu parceiro
ou parceira intimamente.

E eu não estou falando apenas da
intimidade sexual, da liberdade em
ficar nú na frente do outro, mas sim
de conhecer intimamente os
pensamentos.

Sentimentos e comportamentos do
seu parceiro ou parceira, em
relação ao seu passado, presente e
futuro e ainda assim sentir
confiança e apoiar tudo isso.

A intimidade é a relação estreita ou
convívio próximo entre duas ou
mais pessoas e podem acontecer
em diversas áreas do
relacionamento. 

Cada um de nós tem cinco áreas
significativas nas nossas vidas.
Hoje, a palavra intimidade tem
recebido uma conotação sexual.

 Mas ela é muito mais que isso. Ela
inclui todas as diferentes
dimensões das nossas vidas.

– sim, inclui o físico, mas também o
aspecto social, emocional, mental e
espiritual da mesma forma.

Intimidade significa realmente um
compartilhar total de vida. 

Quem não teve uma vez ou outra o
desejo de estar próximo, de se
unir, de compartilhar a vida com
alguém totalmente?

Para que haja uma boa
comunicação e um bom
planejamento.

A dois é necessário que você tenha
intimidade suficiente para falar
sobre qualquer assunto com seu
par e vice-versa.

Podemos dizer que a intimidade
deve existir na área física,
emocional, intelectual, financeira,
espiritual, social (digital), sexual. 

Todas essas sete partes foram
planejadas para trabalharem juntas
em harmonia.

A falta de intimidade em algumas
áreas pode gerar problemas, pode
contaminar outras áreas do
relacionamento.

Por exemplo: o casal não
conversa sobre seus gastos
financeiros e estouram 

O orçamento que acabam
gerando um grande conflito.
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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

Ficam afastados um do outro,
deixam de fazer sexo
etc.

Portanto todo casal que deseja
fazer um planejamento com
sucesso.

Deve sentar-se e conversar muito
sobre essas coisas, aprender mais
sobre o outro.

buscar esses conhecimentos para
depois iniciar seus planos futuros.

Um casal que tem por costume
conversar e decidir tudo na base do
diálogo com certeza tem um
relacionamento mais forte.

Já que esse hábito cria uma
cumplicidade e respeito pela
opinião do outro, portanto deve
estar nos planos para o próximo
ano.

Vou deixar aqui uma lista com
temas que considero importante e
que você deve incluir na sua lista de
prioridade para garantir o novo
ciclo com muita conexão e alto
astral no seu relacionamento.

Espero que esses temas possam
inspirar os casais a receber 2023 e
seus desafios da melhor maneira
possível. 

Neste planejamento vou sugerir,
que pelo menos uma vez por mês o
casal volte a conversar sobre cada
tema para que nada se perca ou
fique incompleto.

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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Combinar o que você espera
que o outro faça quando: você
estiver

Estabelecer as agendas do casal,
anotar os compromissos e dias
de lazer em comum,
principalmente os momentos a
dois.

Falar sobre todas as
expectativas de casa um.

Tudo mais o que o casal quiser
planejar.

Desejos,expectativas, cumplicidade,
sexo, companheirismo, futuro,
autoestima, autocuidado etc.

triste, com raiva, doente, indisposto,
precisando de ajuda.

 O que é combinado não
é caro.

No planejamento deve constar as
metas e as datas que cada ação
deverá ser concluída. 

Algumas ações serão de ordem
diária.

Ou seja. vai acontecer todos
os dias, mas algumas requer
planejamento maior, nesse caso é
importante estabelecer prazos.

Feito o planejamento, o casal deve
imprimir e deixar a cópia num local
visívelpara que seja consultado
sempre que possível.

Planejar o futuro é algo precioso
dentro do relacionamento. 

GOSTOU DESTA COLUNA?

AO VOTAR VOCÊ CONCORRE A UMA
ASSINATURA DE 30 DIAS NETFLIX

COMO A MELHOR
COLUNA DESTA EDIÇÃO

VOTE

VOTE AGORA

Conhecer os Valores e Crenças
individual e do Casal
 Aprofundar a Intimidade nas
áreas: física, emocional,
intelectual, financeira, espiritual,
social (digital), sexual.

 Conversar sobre o que excita
cada um

Falar sobre temas importantes
como: diálogo, esperança,
alegria, determinação, saúde,
doença, romance, encanto,
ternura, fartura,determinação,
aprendizado.

Segue a lista com os temas.

Resiliência, coragem, equilíbrio,
dinheiro, investimentos, gastos,
trabalho, filhos, família, parentes,
amigos,individualidade, viagens,
amor, prazer, fantasias sexuais.

https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
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Só o fato de fazer uma lista de
quais os planos que devem ser
priorizados para a vida em comum
já serão importantes.

Para que o casal possa analisar o
que realmente é preciso colocar em
prática. 

O que desejam conquistar e o que
precisam
aprimorar para serem ainda mais
felizes.

Desejo que você encontre as
motivações necessárias para
planejar mais um ano de amor e
união no seu relacionamento. 

Que você encontre mais conexão
e tenha muito prazer e alegria de
viver ao lado de quem você ama.

Desejo que 2023 seja fabuloso,
repleto de vitórias e aprendizados.
Feliz ano novo!

Meu nome é Renata Gaion, sou
Especialista da Saúde e Bem-Estar
do Casal,

Terapeuta de Reprocessamento
Generativo e Coach Master Love.
Oriento pessoas na jornada de
autoconhecimento e
desenvolvimento pessoal.

Terapeuta de Reprocessamento
Generativo e Coach Master Love.
Oriento pessoas na jornada de
autoconhecimento e
desenvolvimento pessoal.
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Especialista da Saúde
e Bem-estar do Casal

Acesse agoraAcesse agora    ou Agende sua Consultaou Agende sua Consulta

https://www.instagram.com/renatagaion
https://wa.me/5516982273682?text=Li%20sua%20coluna%20na%20revista%20e%20quero%20saber%20mais.


67%

FelicidadeFelicidade
está chamandoestá chamando

RecusarRecusar Aceitar

FORMAÇÃO ONLINE

Especialista
ESBC

Saúde e Bem-estar  do Casal

TRANSFORME
A VIDA DE
CASAIS EM

TODO MUNDO

Seja umSeja um

Saber Mais

http://institutommacademy.site/
http://institutommacademy.site/
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DIVIDIR PARA MELHORAR? ADIVIDIR PARA MELHORAR? A
IMPORTÂNCIA DA DIVISÃO DEIMPORTÂNCIA DA DIVISÃO DE

TAREFAS.TAREFAS.
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DIVIDIR PARA
MELHORAR? A
IMPORTÂNCIA DA
DIVISÃO DE TAREFAS.

Muitas pessoas chegam até mim,
com a mesma queixa: “Minha
esposa está sempre indisposta”. 

E quando analiso o casal, percebo
que mesmo se a mulher trabalhar
fora de casa, as responsabilidades
da casa e educação dos filhos, são
predominantemente dela.

Isso se deve ao estereótipo criado e
enraizado culturalmente. 

Onde o homem provê
financeiramente a casa e à mulher,
cabe administrar todo o resto.

 E por mais, que busquemos o
companheirismo dentro da relação.

Isso parece se perder dentro do
padrão do feminino e masculino
tóxicos.

Quando buscamos contextos
históricos, para entender esse
desarranjo cultural, nos deparamos
com os nômades pré-históricos.

Uma época onde apenas o instinto
de sobrevivência, realmente
importava. 

Os machos saíam para caçar e as
fêmeas ficavam em local seguro,
com as crias.

Seguindo ainda a história, quando
os primeiros humanos aprenderam
sobre agricultura.

Os homens proviam segurança e
proteína animal (caça), enquanto as
mulheres cuidavam dos filhos.

Coletavam e cuidavam do plantio.

Consegue ver alguma semelhança
com o que vivemos hoje?

Claro que sim! Porém, hoje não
enfrentamos animais raivosos e
selvagens.

Não moramos em cavernas,
tampouco somos incapazes de
evoluir.

Então, Rafaela, por que ainda hoje,
seguimos este padrão?

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

RAFAELA LOPES
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Após sairmos da pré-história,
entramos em um processo de
civilização, de contatos sociais.

Adentramos também em um dos
quesitos culturais chamado
religião. 

E assim, como no funcionamento
do nosso cérebro primitivo, a
religião manteve o homem.

E a mulher em funções distintas
(provedor e cuidadora/auxiliadora).
Havendo assim, coisas de homem e
coisas de mulher.

Mas, como especialista, eu me
pergunto: O que significa prover?

Se pegarmos um dicionário,
teremos os seguintes significados:
“Prover: verbo. 

Significa abastecer(se) do que for
necessário; munir(se); providenciar,
dispor.”

Ou seja, prover é uma ação, na qual
a pessoa permite a outra ou a si
mesmo, ter as condições
necessárias para ter ou fazer algo.

Já cuidadora e auxiliadora,
“remetem ao zelo, cuidados para
com algo ou alguém. 

A pessoa que ajuda, que é
assistente de outra”. 

Sendo assim, quem faz com que o
esforço seja validado.

Então, vamos pensar um pouco:
uma casa, filhos, uma vida social
em ascensão. 

são responsabilidade de ambos. 

O casal não é composto por uma
pessoa, os filhos não são clones de
um ou outro, são co-criação dos
dois. 

O alimento precisa do que o
adquire e daquele que o prepara. 

A casa e seus afazeres, também são
de responsabilidade de ambos! 

Se assim não for, como ficam os
casais homoafetivos? 

A casa, trabalho, educação de filhos
ficariam à cargo de quem.

Em um contexto de dois homens
ou duas mulheres?

Vivemos um momento social, onde
percebemos que não há coisa de
homem ou coisa de mulher.

Há responsabilidades de adultos e
humanos funcionais! 

Então a divisão das tarefas,
realmente ajuda o relacionamento? 

Claro que sim!

Mas, minha religião diz que cada
um tem sua função. 

Ok, vamos voltar um pouco no
texto? 

Se o homem, prover à sua mulher,
condições para descanso, ela não
ficará sobrecarregada.
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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

A mulher não estando
sobrecarregada, conseguirá zelar
melhor pela relação e sexualidade
do casal. 

Fez sentido agora?

Na realidade a expressão de gênero
do casal, não influencia na verdade: 

Casais que se ajudam, tem melhor
relacionamento e melhor vida
sexual.

Pois, um casal em equilíbrio, tende
a se manter em equilíbrio.

Várias pesquisas nos mostram
desde 2012, quando passamos a
estudar melhor o comportamento
dos casais.

 “fora dos padrões socioculturais”,
que ser uma pessoa companheira
em tudo, diminui o estresse, as
brigas.

Promove maior diálogo,
entendimento e coerência dentro
da família. Sejam casais com ou
sem filhos.

Não há nada de errado em ser um
adulto funcional.

O que traz obscuridade a isso são a
masculinidade e a feminilidade
tóxicas. Ninguém é obrigado a
saber tudo, a fazer tudo. 

O homem não é menos homem, se
a mulher precisar o auxiliar na
busca dos proventos, assim como.

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


Ou que ajudar a trazer o sustento
não lhe fará ter barba.

Anote a dica que vou te passar,
para realizar este processo, de
forma eficaz e sem complicações

Tudo começará com o diálogo
sincero. 

Cada um colocará no papel suas
habilidades e o que podem fazer
para manterem o equilíbrio físico e
mental.

Após esta conversa franca, faça um
planejamento semanal, das tarefas
fixas. 

Se o casal possuir filhos, inclua-os
nas divisões seja com relação ao
cuidado/educação ou se já maiores,
dentro de suas faixas etárias
delegue a eles funções.

O que deve conter nesta planilha?

Os dias da semana, as tarefas
(limpeza e cuidados da casa, cuidar
do bebê, educar os filhos/ajudar nas
tarefas escolares, etc.) e quem as irá
realizar. 

Procure equilibrar as coisas, por
exemplo: quem hoje fizer o jantar,
amanhã cuidará das tarefas
escolares dos filhos ou cuidará do
bebê. 

Mantenha sempre o equilíbrio de
forças. 

Se um cozinhou o outro lava a
louça, porém ambos podem secar e
guardar e aproveitar este momento
para conversarem.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

A mulher não é menos mulher, se o
homem provê a ela uma melhor
qualidade de vida, sem
sobrecargas.

Ou seja, dividir as tarefas não
influencia ou muda a expressão de
gênero sexual da pessoa. 

O companheirismo nas tarefas
domésticas, ao permitir a troca de
cuidados e maior.

Tempo livre como casal aumenta
os níveis de ocitocina (o hormônio
da paixão).

Assim como de dopamina um
neurotransmissor poderosíssimo,
responsável por ajudar em nossa
memória, foco, atenção, motivação.

Ganho de massa muscular dentre
outras coisas e em nosso sistema
límbico, ajuda nos centros de
recompensa.

(se você me faz algo bom, quero te
fazer algo em troca e quero
sempre). 

Esse sistema também é ativado,
quando se entende a linguagem de
amor da outra parte.

Podendo atingir seus gatilhos
emocionais e sexuais. Isso resulta
em fortalecimento da relação, abre
espaço para cumplicidade e
intimidade.

Agora que entendeu que ajudar
nas tarefas domésticas, não fará sua
mão cair. 
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GOSTOU DESTA COLUNA?

AO VOTAR VOCÊ CONCORRE A UMA
ASSINATURA DE 30 DIAS NETFLIX

COMO A MELHOR
COLUNA DESTA EDIÇÃO

VOTE

VOTE AGORA

Além das atividades fixas, é
importante que o planejamento
possua também as atividades
pontuais.

Como por exemplo levar o cachorro
ao veterinário. 

Ao estabelecerem esta rotina,
mantenham semanalmente, um
tempo para a família e um para o
casal. 

Um tempo de qualidade. 

Aumentar os laços afetivos,
estarem descansados, melhorará a
disposição. 

Melhorando a disposição o corpo e
a mente ficam mais receptíveis aos
estímulos.

E isso pode acarretar na melhoria
da vida sexual também. 

https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
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Especialista da Saúde
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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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RENOVAÇÃO DO AMOR,RENOVAÇÃO DO AMOR,
DESEJOS E FANTASIASDESEJOS E FANTASIAS

PARA O ANO QUE SE INICIAPARA O ANO QUE SE INICIA



SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

RENOVAÇÃO DO AMOR,
DESEJOS E FANTASIAS
PARA O ANO QUE SE
INICIA
É hora de refletir sobre nossas
atitudes, o modo como vivemos e
mudar aquilo que precisa ser
mudado.

O tempo é o bem mais valioso que
temos, e é preciso aproveitá-lo com
sabedoria. 

O que vivemos nesse tempo é o
que vai dar sentido ou não à vida.
Cada ano que se passa é um ano
que não volta atrás.

Não deixe os seus anos passarem
com os mesmos problemas
embaixo do tapete.

As mesmas frustrações que te
impede de ser uma pessoa
realizada.

Nós Especialistas da Saúde e Bem-
Estar do Casal preparamos pacotes
de sessões que são verdadeiros
presentes em suas vidas.

Nada mais valioso que a nossa
FAMÍLIA e o AMOR que temos um
pelo outro.

Aproveite as boas energias do fim
do ano reconcilie-se com você e
com seu amor. 

Resolva todas as questões
pendentes de forma amorosa
planejam.

Uma vida com mais sinceridade,
conexão, intimidade e harmonia.

Perdoe-se por tudo aquilo que você
julga ter feito mal, deixe todos os
erros no passado.

Planeje o seu futuro, tenha uma
vida feliz, de paz e amor.

Está na moda a renovação dos
votos no casamento, tem gente que
faz uma grande festa, para reviver
todas as emoções que os uniram. 

Outros fazem uma viagem a dois
ou uma comemoração simbólica
em casa mesmo.

Essa ideia é perfeita para renovar a
conexão do casal e para celebrar a
conquista de um relacionamento
sólido. 

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

RENATA GAION
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No fundo, não é mais do que
reafirmar o amor e a escolha um do
outro e, claro, um pretexto
maravilhoso para comemorar.

Culturalmente existe um forte
desejo de “esperança de dias
melhores” nessa época do ano.

Muitas pessoas fazem novos planos,
promessas e pedidos e é nessa
“wibe” que eu te convido a
aproveitar esse clima de renovação
e magia.

Para que vocês falem mais sobre
seus pensamentos, sentimentos e
desejos que vão trazer para esse
“relacionamento renovado”.

Uma pitadinha de fantasia e um
montão de satisfação e felicidade.

Nós Especialistas da Saúde e Bem-
Estar do Casal contamos com uma
série de ferramentas que auxiliam
os casais nessa jornada recheada.

De conhecimento e mudanças
dentro do relacionamento.

Os casais que participam das
sessões alcançam as
transformações de forma mais
rápida e eficiente e com resultados
mais duradouros.

Para os casais que precisam de
grandes transformações as sessões
abrangem conhecimento.

E técnicas de comunicação
assertiva, jogos e dinâmicas que
promovem maior conexão e
intimidade.

 Já os casais que são conectados,
mas querem dar um UP na relação,
sair um pouco da rotina e renovar a
criatividade na cama.

Temos um pacote com vários jogos
onde serão vivenciados momentos
de diversão e prazer, promovendo
maior intimidade, leveza e sintonia
sexual.

Gosto muito de sugerir uma
“SPECIAL DAY: escolha uma data
adequada, um local, que possam
criar um clima para voltarem a falar
sobre o amor.

Sobre os sentimentos que um tem
pelo outro, sobre o que gostaria de
melhorar dentro.
 
Do relacionamento e
principalmente sobre os
pensamentos e desejos que vêm
alimentando em suas fantasias.

É uma forma de reforçar que o
amor continua e que continua o
desejo de manter o compromisso
de enfrentarem juntos todas as
adversidades do caminho e que
estão dispostos.

a criarem oportunidades de novas
experiências que vão dar mais
vigor.

Conexão e intimidade
para a relação, relembrando as
promessas que um dia fizeram e
refletindo sobre o percurso já
realizado e os comportamentos
adotados.
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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

Nesse “DIA ESPECIAL” além de
todas as conversas necessárias para
uma renovação na relação.

Eu aconselho uma atenção especial
para falarem sobre as fantasias
sexuais.

Muitos casais adiam
essas conversas e eu acredito que
você também está adiando.

Os casais que compartilham suas
fantasias conseguem manter um
relacionamento com mais
parceria. 

Falar abertamente sobre suas
vontades aumenta a chance de o
casal ser ainda mais
parceiro. 

Abrir o jogo sobre o que desejam
na cama e o que podem fazer para
realizar suas vontades potencializa
a cumplicidade.

Além disso, fantasiar pode
aumentar a libido, sobretudo a
quem tem baixa libido. 

Dessa forma, a relação sexual terá
melhoras impressionantes e seu
relacionamento será totalmente
renovado 

– é essa a proposta aqui!

USE OS GATILHOS
DA SEXUALIDADE,
O QUE TE EXCITA?

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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Uma linda lingerie, criando um
cenário romântico, degustando um
chocolate ou um vinho, ouvindo a
playlist do casal, fazendo
massagens um no outro etc.

Muitas pessoas reclamam da falta
de desejo, mas não tem nenhum
contato com sua sexualidade
ao longo do dia, semana ou mês.

 E querem ter vontade de Fazer
Sexo.

Algumas pessoas até sabem o que
os excitam, porém sentem
vergonha de falar, pedir ou fazer
com seus parceiros. 

Nos módulos sobre jogos e
dinâmicas vou indicar alguns jogos
que vão ajudar e resolver esse
problema.

Mas antes vamos entender como
podemos disparar os gatilhos
da sexualidade através dos
sentidos.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Como Especialista sempre ensino
meus clientes como explorar as
Linguagens do Amor e da
Sexualidade juntamente com os.

Gatilhos da Sexualidade que na
minha opinião são ferramentas
poderosas e muito utilizadas para
ativar a libido e a criatividade na
hora do sexo.

Para conseguir disparar os gatilhos
certos e ter sucesso, nós
Especialistas disponibilizamos um
jogo de ferramentas que vai ajudar
o casal descobrir o que excita mais
cada um.

Você pode começar essa
descoberta respondendo essas
perguntas peça para seu parceiro
ou parceira responder assim vocês
dois saberão como o casal se excita.

1) O que te excita?
2) O que faz você se sentir atraído
por alguém ou ter vontade de fazer
sexo?

Sabendo isso podemos identificar
quais os estímulos mais eficientes
para cada um.

Os estímulos são enviados através
dos nossos 5 sentidos: Olfato,
Paladar, Audição.

Tato e Visão. Para te ajudar a
descubra o que te excita, vamos
utilizar os 5 sentidos.

Ative os sentidos de acordo com
suas preferências, usando uma
fragrância especial.

Desde que o mundo é mundo, o
sexo é praticado.

 É muito comum que o ser humano
crie fantasias sexuais. 

Criar personagens, situações e
interpretar uma história ajuda a
apimentar.

A relação e acender ainda mais o
fogo entre um casal!

SOBRE AS
FANTASIAS SEXUAIS
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SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

A resposta é NÃO.

O fetiche é uma coisa fixa e
acontece de forma repetitiva,
enquanto.

A fantasia acontece como um
incremento para a relação.

Para explorar a criatividade. 

O fetiche condiciona a atividade
sexual a algo que gere a excitação,
seja um objeto, uma roupa, um
local etc.

Já a fantasia sexual é livre e varia de
acordo com os desejos do 
 ndivíduo.

Podendo variar conforme a ocasião.

Fantasias sexuais são pensamentos,
ideias, em relação ao
comportamento sexual. 

Algo novo que você possa colocar
em prática ou não na relação,
apenas imaginar. 

Pode ser, também, o sentido
literal da palavra, algo que você
veste.

Um comportamento específico
Fantasiar.

É a capacidade de inventar
mentalmente coisas ou situações. 

Todo mundo é capaz de
fantasiar (ou sonhar acordado)
sobre diversas situações

GOSTOU DESTA COLUNA?

AO VOTAR VOCÊ CONCORRE A UMA
ASSINATURA DE 30 DIAS NETFLIX

COMO A MELHOR
COLUNA DESTA EDIÇÃO

VOTE

VOTE AGORA

As fantasias sexuais estão presentes
na vida de toda e qualquer pessoa
sexualmente ativa, afinal.

Tenho certeza que você já se
imaginou encenando uma situação
que foge complemente da sua
rotina e realidade.

Já imaginou algo que vai além, que
instiga, excita e provoca ondas de
calor e desejo.

A fantasia sexual ou o fetiche é
comum, e muitas vezes é a solução
para que uma relação não
fique morna com o passar do
tempo.

Para começarmos precisamos
entender fetiche e fantasia sexual
são a mesma coisa?

https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
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Fantasias sexuais são desejos ou
impulsos exteriorizados
inicialmente através da
imaginação, onde muita coisa.

É permitida e pouquíssima censura
faz parte do enredo, sendo possível
saborear várias situações sexuais
além da fronteira da realidade.

Sua função principal é permitir
que certos desejos sexuais de difícil
conexão com a realidade possa ser
satisfeitos.

Funcionando como substitutos da
experiência real, além de ajudar a
focalizar o próprio corpo e as
sensações.

Aperfeiçoando o conhecimento
sexual.

Também se pode dizer que a
fantasia sexual é um tempero para
a libido, aumentando o prazer na
atividade sexual.

Sendo uma forma segura de
experimentar o sexo. 

Muitas fantasias sexuais são
transformadas em realidade e
outras tantas servem de estímulo
para o relacionamento sexual.

Ou porque a relação está morna ou
porque se tem vontade de
incrementá-la um pouco mais.

São vários os pensamentos e
motivações que originam as
fantasias sexuais na mente das
pessoas. 

Podemos dizer que a busca pela
fantasia está relacionada à busca
por prazer.

Ao desejo de diversificar o ato ou
de satisfazer o pedido do parceiro
ou parceira ou mesmo para
melhorar a conexão.

A intimidade e a excitação na
relação.

As fantasias podem ajudar muito
em um relacionamento porque
disparam o gatilho da
curiosidade e do novo para a
relação.

As fantasias também podem e
devem ser praticadas em
momentos individuais para
promover o autoconhecimento.

Criar fantasias individualmente
permite um maior conhecimento
das próprias sensações. 

É uma forma do indivíduo buscar o
próprio prazer até para dividir esse
conhecimento com o
outro.

O QUE MOTIVA
A FANTASIA
SEXUAL?

QUAIS AS
FANTASIAS
SEXUAIS MAIS
COMUNS?
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Querer nem sempre é poder e às
vezes mais saudável é quem
percebe essa barreira.

E não se machuca ultrapassando os
limites, do que aquele que acha
que tudo é válido e permitido.

A identificação daquilo que pode
ser posto em prática e o que deve
permanecer no terreno da fantasia
só pode acontecer quando.

Se possui uma boa noção de si
mesmo e de seu parceiro(a) e
os limites do relacionamento
sexual e afetivo.

Se permita fantasiar sem se
prender na autocensura, mas pense
antes de agir. 

Use o senso crítico e avalie as
consequências. 

Caso surjam sinais de alerta,
contenha-se, pois pode ser melhor
que a fantasia continue no
imaginário. 

Se o sinal estiver verde, pode seguir
em frente e libere-se para pôr em
prática o que antes fazia parte do
imaginário.

Lembre-se: a fantasia não é algo
errado ou anormal, desde que não
constranja e/ou obrigue a um
dos parceiros. 

OS LIMITES E BOM
SENSO DAS
FANTASIAS SEXUAIS

 Adereços (como o uso de
lingeries, vendas, amarras e
chicote), lugares (algo que

Lugares proibidos ou com certo
risco de serem descobertos, ou
lugares secretos onde

Ambientes românticos como,
hotéis, motéis, uso de velas
aromáticas, banho de banheira,

 Comportamento diferente,
como fazer um striptease,
polidance uma dança sensual,

As fantasias sexuais são incontáveis.
As pessoas são muito criativas
quando o assunto é fantasia
sexual.

As Fantasias mais relatadas em um
relacionamento envolvem:

proporcione uma experiência
diferente;

ninguém poderiam interrompê-los;

jantares românticos;

imaginar ou propor uma relação
com mais parceiros ou pessoas
distintas.

No entanto, muitas fantasias são
ousadas do jeito que são, pois
ignoram os limites que
encontram do outro lado: a AIDS e
seus riscos.

A mulher do melhor amigo, normas
muito rígidas,
a moral, a ética, censuras... 

Tudo isso é deixado de lado.

Por isso, talvez, seja tão perigoso e
arriscado colocar todas as fantasias
em prática.
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Levando para a cama no lugar da
fantasia um juiz que condena o
depravado, e procura somente o
supostamente aceitável.

Resumindo, as fantasias, quando
utilizadas de modo a melhorar
algumas relações sexuais da
pessoa, são bastante saudáveis.

Ajudam homens e mulheres a
penetrarem em seus desejos
mais profundos, a experimentarem
coisas novas e a experimentarem
sensações diferentes. 

Além disso, nos casos que
envolvem algum objeto, lugar ou
vestimenta, podem tornar o sexo
mais interessante, divertido e
menos rotineiro.

Elas são normais, saudáveis e
capazes de fortalecer o
relacionamento, sustentando a
cumplicidade e a intimidade. 

Além disso, elas são capazes de
suavizar a ansiedade, aumentar a
autoestima, autorizar emoções e
percepções reprimidas e atacar a
rotina.

O perigo não se encontra na
fantasia, mas na vergonha e no
medo de que podem acompanhá-
la.

Portanto se combinarem de falar
sobre isso, abram a mente e o
coração.

Não sejam críticos nem
façam seus parceiros se sentirem
mal com isso, afinal estão
confiando algo muito íntimo a
você.

Você pode discordar, mas faça isso
com amor e respeito.

Sentimentos negativos não
combinam com a sexualidade
plena. 

Se for apropriada para ambos, a
fantasia serve para estimular,
divertir e educar sobre as
preferências, além de revitalizar o
sexo.

Mas o medo da interpretação
errada pelo(a) parceiro(a).

E a educação repressora, limitam a
imaginação e o desejo.

CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Eu te pergunto: 
– Basta ter um relacionamento
duradouro? 

Creio que a resposta seja não! Não
se engane: quantidade de anos
juntos não é sinônimo de qualidade
num relacionamento.

Para ser feliz precisamos ter
satisfação e encontrar diariamente
motivos para manter o
relacionamento.

Pensem no início dessa relação
quando eram mais namorados,
apaixonados, vaidosos, tolerantes.
aos defeitos um do outro e faziam 
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de tudo para conquistar o outro.
Desejo que você encontre essas
motivações para transformar o seu
relacionamento no relacionamento
dos seus sonhos. 

Que você encontre mais conexão e
tenha muito prazer e alegria de
viver ao lado de quem você ama.

Meu nome é Renata Gaion. Sou
Especialista da Saúde e Bem-Estar
do Casal.

 Terapeuta de Reprocessamento
Generativo e Coach Master Love.
Oriento pessoas na jornada de
autoconhecimento.

E desenvolvimento pessoal
conduzindo nas soluções dos
conflitos.

Desequilíbrios e desafios da sua
vida amorosa e sexual para
alcançar o relacionamento
saudável que sempre quis.
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Renata
Gaion

Especialista da Saúde
e Bem-estar do Casal

Acesse agoraAcesse agora    ou Agende sua Consultaou Agende sua Consulta

https://www.instagram.com/renatagaion
https://wa.me/5516982273682?text=Li%20sua%20coluna%20na%20revista%20e%20quero%20saber%20mais.
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COMO FACILITAR O
ORGASMO FEMININO
Muito se fala no orgasmo feminino. 

Momento de clímax do prazer
sexual. 

Chegar a esse momento de
intensas sensações de prazer está
relacionado ao autoconhecimento
e intimidade dos parceiros.

Quando você conhece seu corpo
fica fácil perceber as partes mais
sensíveis ao toque e comunicar isso
ao parceiro.

É importante ressaltar que o
orgasmo feminino vem cercado de
fortes crenças que hoje tem sido
desmistificadas.

Especialistas em saúde sexual e
sexólogos afirmam que o orgasmo
feminino depende do assoalho
pélvico.

Nesta coluna eu trago informações
importantes de como facilitar o
orgasmo.

Feminino e manter uma vida sexual
satisfatória e saudável.

O ORGASMO FEMININO
E O ASSOALHO PÉLVICO
Segundo um artigo publicado pela
bbc.com especialistas afirmam que
“ ’orgasmo vaginal’

Ou ‘orgasmo ativado via vagina’,
ambos são frequentemente usados   
para se referir ao clímax obtido
durante a penetração vaginal.

Sem estimulação direta do clitóris
externo.

Mas a verdade é que o orgasmo
vaginal não tem nenhuma base
científica.

Já que é um órgão pouco sensível.

Na verdade, não possui nenhuma
estrutura anatômica que possa
provocar um orgasmo.

Uma evidência deste fenômeno é
que em mulheres com agenesia
vaginal.

(ausência congênita da vagina) as
respostas sexuais da vagina
artificial são idênticas às da vagina
normal.

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

ROSE FRANÇA
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O que acontece tanto em mulheres
com vagina normal quanto com
vagina artificial é que a
musculatura perineal (do assoalho
pélvico).

Se contrai durante o orgasmo.

Em todas as mulheres foram
identificadas contrações
recorrentes de diferentes músculos
da região perineal. 

Especialmente dos músculos
bulbocavernosos e
isquiocavernosos. 

Ambos os músculos se estendem
de ambos os lados da vulva (no
espaço delimitado pelos lábios
genitais).

Durante a excitação sexual (e a
ereção do clitóris), eles se contraem
de forma involuntária e contínua.

Favorecendo a excitação e
provocando a ejaculação feminina.

Ao mesmo tempo, distúrbios
sexuais estão associados a sintomas
do trato urinário.

Mais de 40% das mulheres com
infecções urinárias recorrentes,
incontinência.

Ou prolapso uretral apresentam
uma deterioração em sua vida
sexual.

Isso acontece porque as alterações
urogenitais costumam causar baixa
libido, secura vaginal e diminuição
da taxa e intensidade dos
orgasmos.

Todos estes fatores fazem parte do
círculo vicioso de alteração
estrutural e emocional que impede
o desenvolvimento de uma vida
sexual plena.”

O QUE O ASSOALHO
PÉLVICO TEM A VER
COM ORGASMOS?
A hipotonia ou fraqueza do
assoalho pélvico e a incontinência
urinária podem interferir de forma
direta nas relações sexuais. 

Às vezes, pode ocorrer o vazamento
de urina durante a penetração,
durante o orgasmo ou ambos.

O movimento da vagina (e dos
músculos que a cercam) durante a
penetração facilita a perda de
urina. 

Nestes casos, é lógico esperar que,
após o exercício (devidamente
programado) do assoalho pélvico,
os sintomas dessas mulheres
melhorem.

De fato, os músculos do assoalho
pélvico são diretamente
responsáveis   pela quantidade e
intensidade das sensações que
uma mulher sente durante a
relação sexual. 

Assim como a intensidade do
aperto ou pressão que seu parceiro
sente durante a penetração.

As contrações rítmicas do assoalho
pélvico contribuem para a
excitação e a capacidade.
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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

De muitas mulheres atingirem o
orgasmo.

Os programas de exercícios do
assoalho pélvico melhoram o tônus
  muscular e a circulação nos órgãos
pélvicos.

Isso é especialmente importante
para os músculos menores do
assoalho pélvico.

Que são responsáveis   por inchar e
erguer o clitóris quando as
mulheres estão excitadas.

Consequentemente, a manutenção
da musculatura perineal em
condições saudáveis   de força.

Resistência e elasticidade favorece
o desenvolvimento de relações
sexuais satisfatórias.

Por exemplo, com os conhecidos
exercícios de Kegel é possível
treinar.

E  fortalecer os músculos perineais
(incluindo os músculos
isquiocavernosos e
bulbocavernosos). 

Na verdade, estes exercícios
demonstraram ser um tratamento
preventivo altamente eficaz para o
vaginismo.

(artigo publicado originalmente no
site de notícias acadêmicas The
Conversation e republicado aqui
sob uma licença Creative
Commons.) 

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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Existem várias formas de atingir o
orgasmo. Conhecer o seu corpo é
extremamente importante para
perceber as suas partes mais
sensíveis.

Isso porque para chegar ao clímax é
necessário estímulo sexual.

Então, converse com seu parceiro
sobre o que você gosta e como
gosta.

Cada mulher é diferente, por isso,
NÃO SE COMPARE. Você é única e
tem a sua forma de sentir prazer.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Considerei importante
compartilhar esse artigo para que
você entenda que é possível que
um quadro clínico seja o motivo da
insatisfação sexual.

E que os profissionais como o
fisioterapeuta pélvico, especialistas
da saúde e bem-estar do casal e
saúde íntima.

Ginecologistas e sexólogos podem
proporcionar um ambiente seguro
e aberto para a solução.

De pacientes com possíveis
quadros clínicos que
comprometem.

O desempenho sexual e que para
cada caso existe um tratamento.

Dito isso, vamos entender o
processo do orgasmo e como
atingir.

- Estimular o clítoris;

- Penetração na relação sexual

(porém nem todas as mulheres
chegam ao orgasmo na
penetração, e está tudo bem, é
absolutamente normal.

Não há nenhum problema nisso.

Apenas um terço das mulheres
afirmam chegar ao orgasmo pela
penetração. 

A grande maioria chega ao clímax
pela estimulação clitoriana);

- Uso de vibradores (você pode
pedir ao parceiro para usar em você
e inovar o momento íntimo de
vocês);

ORGASMO, COMO
ATINGIR
Podemos descrever o orgasmo
como o momento de extrema
sensação prazer resultando em
reações fisiológicas de intensa
felicidade e bem-estar. 

Ele pode vir acompanhado de
alguns sintomas como contrações
musculares.

Alterações no estado de
consciência seguidos de
sentimentos positivos e de
relaxamento.

ALGUMAS FORMAS
DE ATINGIR O
ORGASMO
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Muitas mulheres ainda carregam o
preconceito cultural ou religioso de
que se toca é masturbação. 

Acabe com isso. 

Você precisa conhecer o seu corpo,
descobrir sua sensibilidade sexual.

Uma dica é fazer isso com o
parceiro por perto ou junto com
ele.

3.Trabalhe os aspectos psicológicos,
como os problemas com a
autoestima, traumas passados e
outros.

4.Separe um tempo pra você, para
meditar e exercitar a concentração. 

Assim, você consegue focar mais
para o momento de prazer.

5.Se necessário, existem
medicações que podem ajudar a
melhorar o orgasmo.

Mas sempre com a orientação
médica.

Nunca deixe de procurar ajuda
profissional para resolver os
conflitos no relacionamento e vida
sexual. 

Assim como você não nasceu
sabendo ler e nem escrever, você
não nasceu sabendo fazer sexo. 

Como Especialista da Saúde e Bem-
estar do Casal eu posso te ajudar a
identificar o problema.

GOSTOU DESTA COLUNA?

AO VOTAR VOCÊ CONCORRE A UMA
ASSINATURA DE 30 DIAS NETFLIX

COMO A MELHOR
COLUNA DESTA EDIÇÃO

VOTE

VOTE AGORA

- Estimular os mamilos (peça ao
parceiro para fazer isso com as
mãos, com a boca, ...);

Existem alguns relatos de mulheres
que chegaram ao orgasmo
espontâneo apenas com estímulos
visuais ou fantasias. 

OUTRAS DICAS
IMPORTANTES: 
1.Se você acha que tem algum
problema associado a chegar no
orgasmo procure o médico. 

Da mesma forma se o seu parceiro
tem alguma dificuldade ou
disfunção sexual.

2.Conhecer seu corpo é
fundamental, então se toque
durante o banho e no seu
momento de intimidade. 

https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9


E com técnicas exclusivas vamos
trabalhar para melhorar o
relacionamento.

E a vida sexual para que você e seu
parceiro construam um
relacionamento saudável e feliz.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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Rose 
França

Especialista da Saúde
e Bem-estar do Casal

Acesse agoraAcesse agora    ou Agende sua Consultaou Agende sua Consulta

https://www.instagram.com/especialistarosefranca
https://wa.me/5521997271696?text=Li%20sua%20coluna%20na%20revista%20e%20quero%20saber%20mais.
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PORQUE DEVEMOS CUIDARPORQUE DEVEMOS CUIDAR
DA NOSSA SAÚDE ÍNTIMA?DA NOSSA SAÚDE ÍNTIMA?

INCLUSIVE OS HOMENS.INCLUSIVE OS HOMENS.
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PORQUE DEVEMOS
CUIDAR DA NOSSA
SAÚDE ÍNTIMA?
INCLUSIVE OS HOMENS.
Assim como as mulheres, os
homens necessitam de cuidados
nas partes íntimas.
 
Quando isso não acontece, podem
ocorrer inflamações, irritações ou
até mesmo levar a algo mais sério.

Entretanto, existem algumas dicas
para você evitar esses problemas.

Primeiro a higiene basicamente o
que devemos ter.

Logo quando acordamos atéantes
de nos deitarmos. 

MAIS O QUE É A HIGIENE
QUAL O SEU CONCEITO?

Higiene é o conjunto de
conhecimentos e Técnicas que
visam a promover a saúde e
Evitar as doenças. 

O termo higiene tem
Origem na palavra grega hygies,
que. 

Significa sadio, também está
relacionado à Deusa da mitologia
grega Hígia.

E O QUE NOS DIZ SOBRE
A HIGIENE ÍNTIMA?

A higiene íntima é um conjunto de
hábitos e Cuidados com os órgãos
genitais.

Pênis, vulva e ânus a fim de evitar
problemas desagradáveis.

Como infecções, inflamações na
pele, caroços, candidíase e outros
problemas. 

Que causam odores e sintomas
sérios, que exigem cuidados
especiais para serem solucionados.

Homens, vocês também precisam
cuidar da sua saúde íntima, sabia?

Higiene é fundamental para
manter o seu pênis sempre
saudável. 

Entretanto, existem algumas dicas
para você evitar esses problemas.

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

JOANA LETÍCIA
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Não é apenas após urinar que
devemos lavar as mãos. Lavando-a
antes.

você impede o contato de bactérias
e fungos com a sua região genital.

RELAÇÕES SEXUAIS
E A HIGIENIZAÇÃO

 Principalmente, de infecções
provocadas por fungos, como, por
exemplo, a candidíase. 

Além disso, ajuda na remoção de
resíduos da relação sexual. 

♀Pode parecer loucura,
masalgumas mulheres têm alergia
ao sêmen essa alergia existe, apesar
de ser bastante rara. 

Não está relacionada ao ato sexual
propriamente dito mas ao contato
do SÊMEN (esperma do homem)
com a mucosa genital da mulher.

Pode ser chamada de alergia ao
sêmen, alergia ao esperma ou, mais
corretamente, hipersensibilidade
seminal humana do plasma. 

Os sintomas podem ser cutâneos
ou até mesmo sistêmicos. 

Os sintomas cutâneos incluem
sensação de queimação, ardor.

Erupções cutâneas e inchaço no
local, sintomas que podem
aparecer após poucos minutos de
contato. 

♀Sem falar também nos casos de
mulheres que têm alergia ao látex
da camisinha.

Embora não seja comum, há
pessoas que podem apresentar
alergia à camisinha. 

Isso acontece quando o corpo
reage contra o látex, material do
qual o preservativo é feito, ou outra
substância presente nele. 

LAVE AS MÃOS

ENXUGUE SUA
PARTE ÍNTIMA
Essa não é uma prática tão comum
entre os homens, mas enxugar sua
região genital em seguida após
urinar com papel.

Higiênico pode impedir e diminuir
as chances de a cueca ficar com
sobras de urina.

Consequentemente, diminuir as
chances de inflamações e
infecções.

Antes de ter uma relação sexual, é
possível tomar um banho! Além de
melhorar o aspecto da região.

Reduzindo maus odores que
poderiam gerar constrangimento
durante o ato sexual.

É possível reduzir drasticamente a
chance de proliferação de bactérias
e de contrair algumas doenças.

Aderir o banho após a relação
sexual ajuda na prevenção.
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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

Os primeiros sinais da alergia,
normalmente, são coceira e
vermelhidão nas partes íntimas,
alertam os fabricantes dos
preservativos. 

Em casos mais graves, podem
aparecer, ainda, alterações como
placas vermelhas pelo corpo e até
falta de ar, inchaço.

Descamação na pele da virilha,
espirros, olhos lacrimejando, tosse,
garganta “fechando”.

Esses sintomas podem surgir assim
que a pessoa entra em contato
com a camisinha, ou, ainda, de 12 a
36 horas após a relação sexual,

O melhor caminho é consultar um
médico, porque só ele vai poder
investigar o real motivo para essas
reações.

Alérgicas e encontrar a melhor
alternativa para garantir a sua
segurança.

MAS COMO SABER SE
VOCÊ TEM ALERGIA AO
PRESERVATIVO E O QUE
FAZER NESSES CASOS? 

O QUE FAZER EM CASO
DE APRESENTAR
SINTOMAS DE
ALERGIA AO
PRESERVATIVO?

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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Lembre-se mulheres: essa lavagem
deve ocorrer apenas na região
externa da vagina, nada de duchas
vaginais.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

E uma das causas principais desse
tipo de câncer é a má higiene
íntima. Embora seja um tipo raro
da doença.

O câncer de pênis pode atingir
homens de todas as idades,
contudo é mais comum após os 50
anos. 

Além de realizar regularmente um
check-up urólogico, para prevenir o
câncer de pênis é muito
importante fazer.

A limpeza diária do órgão com
água e sabão, principalmente após
as relações sexuais e a
masturbação.

Fiquem atentas em relação a
higienização íntima que deve ser
feita após o ato sexual.

Ela se torna indispensável para
evitar a proliferação de bactérias na
flora vaginal e na região peniana e
principalmente.

Infecções causadas por fungos,
como a candidíase e evitar futuras
alergias como as descrita aqui na
matéria. 

Lave abundantemente a região
genital apenas com água corrente,
sem necessidade de qualquer tipo
de sabonete. 

NO BANHO

Na hora do banho para os homens,
puxe o prepúcio (pele que acoberta
a cabeça do membro) até que o
mesmo esteja exposto. 

Logo após, lave com água e
sabonete levemente até que o
esmegma (secreção branca) saia
por completo. Posteriormente,
enxugue-o muito bem. 

CUECAS
Optem por cuecas com tecido de
algodão, pois absorvem melhor a
transpiração.

Tente evitar ao máximo cuecas
muito apertadas. 

Pois existem estudos que as
mesmas muito apertadas.

Podem causar danos temporários
na quantidade e qualidade dos
espermatozoides. 

As cuecas samba-canção/boxer
também são excelentes
alternativas por serem mais largas,
permitindo maior circulação de ar.

♂OUTRA QUESTÃO É O
CÂNCER DE PÊNIS. VOCÊ
SABIA QUE O CÂNCER DE
PÊNIS PODE LEVAR A
AMPUTAÇÃO DO ÓRGÃO? 

CALCINHA
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Nada de tentar afastar os micro-
organismos do mal lavando a área
íntima mil vezes ao dia ou
passando inúmeros produtos.

Isso é até perigoso: o excesso de
limpeza pode causar um
desequilíbrio na flora local. Em
resumo, as bactérias protetoras
começam a sumir. 

Para garantir essa camada de
defesa, indica-se realizar a
higienização de uma a três vezes ao
dia.

GOSTOU DESTA COLUNA?

AO VOTAR VOCÊ CONCORRE A UMA
ASSINATURA DE 30 DIAS NETFLIX

COMO A MELHOR
COLUNA DESTA EDIÇÃO

VOTE

VOTE AGORA

A calcinha é uma peça que fica em
constante contato com a nossa
vulva, logo.

Cuidados e boas práticas sobre ela
são importantes para manter a
saúde genital. 

Os cuidados começam desde a
escolha do tipo de calcinha. 

Ela precisa ser confortável e os
modelos de algodão.

Permitem que a umidade da região
seja absorvida, dificultando a
proliferação de fungos. 

NÃO LAVE
DEMAIS

NÃO EXAGERAR NA
DEPILAÇÃO 

A depilação é considerada um
hábito higiênico e pode impedir
que o corpo acumule fungos.

E bactérias causadoras de
infecções, mau cheiro, coceira e
irritações.

Só que alguns cuidados são
cruciais, ainda mais se a depilação
acontecer antes do sexo.

 Pois a depilação com gilete e
produtos para depilação destroem 

A camada protetora da pele e esses
procedimentos provocam
processos inflamatórios. 

Sendo uma possível porta de
entrada 

O procedimento provoca um
processo inflamatório.

https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://forms.gle/qBDr6oSv2R2Fwagu9
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e aquele orifício por onde sai o pelo
fica aberto. 

O ideal é usar um sabonete
antibacteriano para reduzir a carga
de bactérias no local antes da
depilação. 

E, depois, recorrer a produtos
calmantes.

Além de termos cuidados com a
nossa higiene pessoal e íntima
devemos ter outros cuidados com a
nossa saúde íntima como:

As mulheres visitam o
ginecologista para fazer avaliação
periódica anual de como anda a
nossa saúde íntima;

Os homens procuram o urologista
para fazer a avaliação anual.

Cuidar das peças íntimas, lavar as
calcinhas e cuecas separadas das
outras roupas, usar sabão neutro,
evitar usar amaciante ou qualquer
produto sanitário. 

E atenção homens e mulheres:
Nada de lavar e deixar secar no
banheiro deve deixar secar ao ar
livre.

Saiba que você não precisa de
muitos produtos para manter sua
saúde íntima boa.

Pelo contrário, muitas mulheres
usam diversos produtos achando
que será melhor, mas na verdade,
corre o risco de piorar. 

O excesso de limpeza pode
desequilibrar a flora vaginal e para
a genitália masculina e pode trazer
uma série de complicações.

Limpar a vulva sempre em água
corrente (levantando o prepúcio
para que o clitóris seja lavado) e os
lábios internos e externos. 

Sabonete neutro, é uma ótima
opção para higienizar sua parte
íntima. 

Utilize sabonetes íntimos
apropriados, porque eles têm ph
ligeiramente ácido. 

Isso ajuda a manter a vagina com a
acidez ideal. 

Sabonete foi feito para ser usado
somente na área externa. 

A vagina é autolimpante e não
precisa ser higienizada
internamente. 

Caso seja possível, tente urinar
após o ato sexual. 

Por mais bobo que pareça, urinar
depois do sexo é muito importante.

Pois isso dificulta a subida de
bactérias pela uretra.

Evitando infecções e outros
problemas no sistema urinário
como cistite, por exemplo.

Alimentação saudável!!! Essa
influência no pH vaginal, por isso
quanto mais saudável melhor a
saúde vaginal da mulher.
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Práticas de atividade físicas, uso
de óleos essenciais, ingestão de
chás e equilíbrio emocional.

A higiene íntima merece muita
atenção, para evitar que algumas
atitudes.

Simples colaborem com o
aparecimento de fungos e
bactérias, que podem levar a mau
cheiro e infecções. 

⚠  Os absorventes internos são mais
propensos a causar a síndrome do
choque tóxico pois, quando estão
altamente saturados com sangue.

Tornando-se ambiente ideal para o
crescimento rápido de bactérias. 

OS VILÕES DA SUA
SAÚDE ÍNTIMA: 
⚠  Não use sabão que não seja
neutro para lavar suas calcinhas
para evitar alergias. 

⚠ Não use calcinhas sintéticas,
prefira sempre as feitas 100%
algodão.

⚠  Evite usar lenços umidecidos no
dia a dia.

Isso pode causar ressecamento
vaginal, o uso contínuo e excessivo
pode irritar a mucosa vaginal.

⚠  Deixe a vagina respirar! Dormir
sem calcinha é muito benéfico para
a saúde íntima, use roupas largas.

Se você não gosta de dormir sem
calcinha opte por peças 100%
algodão. 

⚠ Mantenha sempre uma vida
saudável e ativa, o stress e
sedentarismo podem afetar a
saúde vaginal.

⚠ EVITE O USO DE
PROTETOR DIÁRIO:
A vagina é um local normalmente
úmido. Se você usar protetor diário
sempre, essa umidade vai
aumentar e impedir a circulação de
ar na região da vulva.

Colaborando com a proliferação de
bactérias causadoras do mau
cheiro e de doenças. 

⚠ NÃO DEIXE A CALCINHA
SECAR NO BOX DO
BANHEIRO:
Não tem problema lavar a sua
calcinha durante o banho, mas
deixá-la secando no banheiro.

Facilitará a proliferação de
bactérias e fungos que podem
causar infecções. Por isso, opte por
secá-las em locais secos e arejados

⚠  Desodorante íntimo para evitar
odores recuse eles.

⚠  Não use ducha vaginal. A ducha
vaginal altera a proteção natural da
vagina, o que pode deixá-la mais
vulnerável à ação bacteriana. 

⚠  Evite usar lenços umedecidos no
dia a dia.
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Ácido lático: 
Ele é um composto orgânico que
ajuda a equilibrar o pH vaginal,
mantendo-o entre 4 e 4,5, que é
considerado saudável. 

É a principal substância que o
sabonete deve apresentar, para
manter a saúde da região íntima;

Aroeira:
o extrato da planta originária da
Mata Atlântica possui propriedades
anti-inflamatórias, fungicidas e
bactericidas. 

A aroeira atua em harmonia com o
pH vaginal e ajuda a prevenir
infecções, mantendo a saúde da
microbiota;

Barbatimão: 
ele atua como um anti-inflamatório
e ajuda no tratamento de infecções,
como corrimento e ferida

Aveia: ela ajuda a reforçar as
defesas naturais e também evita o
desequilíbrio da microbiota vaginal.

Além disso, promove hidratação
para a região.

Aloe e vera: extraída da planta
babosa, o aloe e vera é um
poderoso anti-séptico natural.

 Prefira dormir sem calcinha ou
com lingeries largas, com tecido de
algodão. 

⚠  Não passe muito tempo com
roupas de tecido sintético, como
malhas de academia.

lycra ou biquínis, porque esse tipo
de material não permite que a
região íntima transpire.

O QUE É UM SABONETE
ÍNTIMO?

 Os sabonetes íntimos são produtos
desenvolvidos para a higiene.

E cuidados dos órgãos genitais,
como pênis, vulva e ânus.

SABONETES PARA
HOMENS
Recomenda-se que a limpeza
ocorra com um sabonete comum
de pH 7, o neutro. 

Ao escolher utilizar um sabonete
íntimo masculino recomenda-se o
uso de sabonete íntimo masculino
com pH fisiológico 5-6.

SABONETE ÍNTIMO
FEMININO
O pH de um sabonete íntimo gira
em torno de 4,5.

Portanto respeita as propriedades
naturais de defesa da região íntima,
mantendo o seu pH equilibrado.

ATIVOS IMPORTANTES
PARA HIGIENIZAÇÃO DA
REGIÃO ÍNTIMA 



 Que ajuda a recuperar o equilíbrio
do pH natural, sendo
antibacteriano e antifúngico, além
de promover o frescor.

Inclusive, é auxiliar no tratamento
da candidíase;

Óleo de menta:

O óleo essencial de menta traz uma
sensação de frescor prolongada,
além de muita refrescância, sendo
ideal para dias mais quentes. 

Além disso, possui propriedades
calmantes que ajudam a aliviar
desconfortos ou irritações;

Extrato de camomila: 
promove uma limpeza suave, além
de sensação de conforto e frescor;

Extrato de algodão:

Além de tornar a formulação mais
suave, também traz maciez e
hidratação para a região íntima.

O autoconhecimento e a
necessidade de falar sobre
sexualidade é de extrema
importância. 

Através desses e outros assuntos,
muitos TABUS são quebrados e
muitas mulheres e homens.

Conseguem se conhecer melhor,
ajudando tanto na vida sexual
como na sua saúde. 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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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.
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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.
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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.
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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
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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
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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).


