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Desejo Sexual!
Como anda o seu?
 
Vamos falar um pouco da Libido .... 

Com origem do latim, a palavra Libido
significa desejo e atualmente é bastante
relacionada ao desejo sexual que ocorre em
fases distintas da vida adulta. 

A Libido faz parte do instinto do ser humano,
mas que pode ser influenciado por questões
físicas ou emocionais, e, por isso, pode estar
aumentado ou diminuído em algumas
pessoas, em determinadas fases da vida.

Existem diferentes tipos de libido que podem
manifestar-se tanto em homens, quanto em
mulheres. 

Os mais comuns são: satisfazer o parceiro,
vício por sexo, dependência das relações
sexuais, etc. 

Os hormônios que controlam a libido são a
testosterona nos homens e o estrogênio nas
mulheres, sendo que nas mulheres é normal
que tenham maior ou menor interesse sexual
justamente por causa do hormônio
estrogênio.

E - B O O K

Raiz do Desejo!



As mulheres apresentam geralmente a

libido mais aumentada durante o seu

período fértil e menor libido durante a

menopausa devido à oscilação deste

hormônio. 

As mudanças hormonais e psicológicas

decorrentes do ciclo menstrual faz com que

a mulher estabeleça relações íntimas com

seu corpo. 

Os aspectos subjetivos ligados a condições

psíquicas, culturais e sociais estão

intimamente ligados a sexualidade feminina.

Segundo Freud, a libido é a energia que

está na base das transformações da pulsão

sexual; energia vital.

O comportamento sexual é um assunto

vasto e complexo incluindo, desde atos

mais instintivos e biológicos como a cópula,

até práticas culturais variadas das diversas

sociedades humanas. 

As sequências de comportamentos que

ocorrem, antes, durante e após o ato

sexual, têm múltiplas influências como,

sociais, racionais, emocionais, sensórias,

reflexas e talvez muitas outras.

A relação sexual na espécie humana é

uma necessidade básica, não instintiva,

razão pela qual o indivíduo decide se

quer ou não praticá-la. 

A ansiedade, o estresse, a sobrecarga de

função sem dúvida influenciam na

sexualidade.

Segundo LARA, et al, 2008, é cada vez

mais reconhecida a importância da saúde

sexual para a longevidade das relações

afetivas e como parte da saúde global e

bem-estar do indivíduo.

Atualmente, independente do gênero, o

aspecto prazeroso do sexo tem

demonstrado maior importância do que a

sua finalidade reprodutiva. 

Nos últimos dez anos, a mulher tem

recorrido aos cuidados médicos, com

mais frequência, em busca de solução

para os problemas que interferem na sua

qualidade de vida, em especial aqueles

relacionados com sua função sexual.



A sexualidade faz parte da vida do ser

humano apresentando uma dimensão

pessoal e humana que vai além de

compreender a genitalidade. 

Caracteriza-se por um fenômeno que

satisfaz o instinto, supera os limites do

impulso genital, pois, é um aspecto

profundo e total da personalidade

humana, presente desde a concepção até

a morte, incluindo o que somos e o que

fazemos (MELO, 2004).

A sexualidade é vivida e expressa em

pensamentos, fantasias, desejos,

crenças, atitudes, valores,

comportamentos, práticas, papéis e

relacionamentos, embora nem todos eles

sejam sempre experimentados ou

expressos ao longo da vida.

O desejo sexual ocorre pela ação de

hormônios sexuais a partir de um

estímulo. 

Segundo Melo (2004), no homem, esse

desejo pode ser despertado pelo odor,

visão e outras pistas sensórias, como o

ferormônio. 

Já na mulher ocorre na presença de um

homem sexualmente ativo e interessado. 

Acredita-se ainda que o desejo sexual

deva estar anatomicamente e/ou

quimicamente ligado ao centro da dor,

visto que a dor tem a capacidade de inibir

o desejo sexual. 



Como funciona o desejo feminino? O

desejo da mulher é responsivo, diferente

dos homens, que é espontâneo, ou seja,

movido pela atração. 

Desse modo, nas mulheres, os toques

promovem a excitação, que evolui de

forma gradual. 

Fisiologicamente, o que ocorre é a

vascularização dos genitais, ou seja, o

órgão feminino se enche de sangue,

provocando a lubrificação e aumentando o

tamanho do clitóris. 

Com o tempo, o prazer desencadeia o

orgasmo, que dura alguns segundos e

provoca contração na musculatura da

vagina e no útero. 

Precisa de um
conselho?

Pedir Conselho

Desejo Feminino
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O desejo sexual masculino é

comummente apresentado como uma

entidade sólida e inesgotável, uma

espécie de mecanismo autônomo, com

vida própria, uma força indestrutível do

tipo super-herói. 

Mas será mesmo assim? Os homens

estão sempre prontos para o sexo? Não

estão, e importa esclarecer este mito. 

O desejo sexual masculino é afinal um

processo complexo, com mais de trinta

neurotransmissores, péptidos e

hormonais envolvidos, ainda sofre a

influência de fatores psicológicos e

relacionais, tal como o desejo feminino. 

É irrequieto e ativado por uma diversidade

de estímulos, que nem precisam ser muito

elaborados.

 

Desejo Masculino



O desejo dos homens é mais constante, e

o das mulheres é mais flutuante (flutua em

função de quase tudo, desde o ciclo

menstrual ao estado emocional). 

Esta é uma das principais diferenças. 

Contudo, à semelhança do desejo

feminino, também o masculino pode

disparar do zero aos cem em três

segundos ou cair dos cem ao zero nos

mesmos três segundos. 

Digamos que o desejo sexual dos homens

não é assim tão frágil, embora também

possa ser afetado e perturbado por

diversos fatores. 

O desejo masculino é mais facilmente

ativado, e os homens predispõem-se mais

para o sexo do que as mulheres. 

Por exemplo, os homens têm sexo para

adormecer melhor, para aliviar o stress,

para lidar com a frustração, ou para

espantar a tristeza. 

As mulheres não, elas não se envolvem

em atividade sexual se estiverem com

stress, ou tristes, e muito menos se

estiverem cansadas.

O que distingue o desejo
masculino do feminino?



Muitas vezes, trata-se apenas de um

mecanismo autônomo de excitação

sexual, que o homem simplesmente

reconhece e persegue. 

Ou seja, surge uma ereção e o homem

persegue os estímulos até chegar ao

sexo, isto quando possível.

Outra diferença considerável diz respeito

às variáveis psicológicas. 

O desejo feminino é mais orientado para

a conexão emocional, o masculino não

tanto, é mais livre, não precisa da

componente emocional. 

O desejo feminino é mais contextual,

precisa do contexto, o masculino não

tanto. 

Para o desejo masculino, não importa se

o jantar correu mal, isso foi há três horas,

já passou, agora é outro momento e

podemos ter sexo. 

Para as mulheres, dificilmente será assim.

O desejo e a atividade sexual podem ser

para os homens uma forma privilegiada

de expressão e comunicação, em

detrimento da comunicação verbal, ao

passo que o desejo das mulheres não

prescinde de uma boa conversa.

 

 O desejo sexual, também conhecido com

libido, ocorre sob a forma de sensações

específicas que levam ao indivíduo buscar

ou receber experiências sexuais.

(CAVALCANTI, 1996).

A falta de libido, como popularmente é

conhecido, é um tipo de transtorno que

recebe o nome de DSH, Síndrome do

Desejo Sexual Hipoativo. 

Comum tanto em mulheres quanto em

homens, essa disfunção sexual não é

considerada uma patologia, mas tem

como principal característica a ausência

de desejo sexual.

Segundo um levantamento feito pelo

Hospital das Clínicas (HC) da FMUSP

(Faculdade de Medicina da USP), falta de

libido representa o maior número de

queixas registradas no Ambulatório de

Sexualidade da Ginecologia.



Inúmeros fatores podem estimular a falta

de libido. 

Alguns dos mais comuns são: ansiedade,

uso de medicamentos, estresse,

problemas no relacionamento, traumas

emocionais, impotência sexual,

menopausa, entre outros. 

É muito importante entender a causa

para que o problema possa ser

solucionado e o indivíduo tenha uma

libido adequada.

Um fenômeno que ocorre especialmente

nas mulheres e a falta de libido

ocasionada pela dificuldade em chegar

ao orgasmo ou de simplesmente ficar

excitada, dificultando o contato íntimo

diante da falta de lubrificação da vagina,

ocasionando dor durante o sexo.

A diminuição da libido pode acontecer

como conseqüência de alterações nos

níveis de hormônios que participam no

controle do desejo sexual ou ser devido a

situações do dia a dia, o que pode ser

temporário ou duradouro. 

Uma libido persistentemente baixa pode

causar sofrimento ao casal.

Precisa de um
conselho?
Pedir Conselho

Falta de Libido
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Alterações emocionais, como estresse,

ansiedade e depressão, pois interferem

diretamente no humor e na disposição,

podendo causar a falta de libido de

forma temporária;

Traumas emocionais, principalmente

quando está relacionado com a relação

sexual, o que pode causar diminuição

da libido;

Impotência sexual, pois devido à

dificuldade para ter e/ou manter uma

ereção, pode haver diminuição do

desejo sexual motivada pela frustração,

por exemplo;

Problemas no relacionamento, já que

nesse caso é possível que além da

tensão a atração diminua o que acaba

por diminuir a libido;

Uso de medicamentos, como pílulas

anticoncepcionais, ansiolíticos ou

antidepressivos, pois provocam

alteração nos níveis hormonais

circulantes no corpo e pode interferir no

sistema nervoso, o que pode interferir

no desejo sexual. 

Algumas das principais causas
de falta de libido são:



Menopausa, já que há alteração nos

níveis de hormônios sexuais

femininos, o que pode causar

diminuição da libido, além dos

outros sinais e sintomas típicos da

menopausa como ondas de calor,

suor noturno e cansaço frequente,

por exemplo;

Diminuição dos níveis de

testosterona no homem, já que esse

hormônio está diretamente

relacionado com o desejo sexual e

produção de espermatozoides;

Dor durante a relação sexual, isso

porque uma vez que há dor e/ou

desconforto no momento de prazer,

pode haver diminuição do interesse

para que não a dor não seja mais

sentida.

Geralmente nas mulheres as causas

mais comuns da falta da libido são:

Depressão, ansiedade, estresse,
problemas de relacionamento,
experiências passadas,
medicamentos e, menos
frequentemente, alterações
hormonais podem reduzir o desejo
sexual.



Além da testosterona, há uma série de

outros fatores, não apenas hormonais, que

estão diretamente relacionados à falta de

libido, que podem interferir na saúde

sexual do homem. São eles: 

Psicológicos, álcool e uso de fármacos.
A libido também tende a diminuir
gradualmente à medida que o homem
envelhece. 

Quais os tratamentos para
aumentar o libido?

Precisa de um
conselho?
Pedir Conselho

O tratamento varia de acordo com cada

situação, dependendo muito de cada fator

responsável pela queda do apetite sexual.

Importante procurar um especialista para

identificar a causa. 

Nos casos em que a falta de libido é

consequência do uso de algum

medicamento, possivelmente o profissional

irá orientar a troca, alteração da dose ou

suspensão do medicamento. 

Quando está relacionado com alterações

hormonais, pode ser recomendada a

realização de terapia de reposição

hormonal, depende da conduta médica.
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Conhecer melhor o seu corpo; 

Identificar o que ajuda a estimular a
libido; 

Utilizar de métodos que facilitem a
circulação sanguínea e acelere o
metabolismo, uma excelente dica é,
realizar diariamente exercícios
físicos e fazer uso alimentos ajudam
a melhorar essa condição.

Caso a diminuição da libido esteja

relacionada com menores níveis de

testosterona ou até mesmo com

impotência sexual.

É interessante também incluir na dieta

alimentos que melhoram a circulação

sanguínea, como atum e sementes de

chia, por exemplo, pois favorece a

excitação.

Combater a ansiedade e o estresse

também ajudam a aumentar a libido, assim

como melhorar a auto estima e praticar

exercícios físicos. 

Níveis da libido abaixo do normal, deve ser

corrigido o quanto antes, pois desta forma,

o problema pode ser resolvido sem mais

complicações.

Dicas valiosas e úteis que pode ajudar

estimular o aumento da libido, como:



Falando de alimentação .....

Vamos entender como o alimento pode

contribuir para aumentar a libido. 

Existem diversos alimentos que ajudam a

dar um toque especial e a aumentar o

apetite sexual. 

Pesquisas mostram que a libido baixa

pode estar ligada à falta de vitaminas e

alguns minerais, como vitamina E, zinco e

selênio. 

Alimentos considerados afrodisíacos

quando inseridos na alimentação acredita-

se que têm o poder de dar um tempero

todo especial, tornando cada minuto um

momento de explosão e prazer. 

Frutos do mar, como ostras e mexilhões,

são os campeões entre os afrodisíacos. 

Mas não podemos esquecer, o que

realmente importa é o quanto de fantasia

colocamos nos alimentos, o quanto

acreditamos neles, pois a nossa “mente” é

o nosso principal afrodisíaco e o mais

eficaz. 

Mas afinal, o que significa “Afrodisíaco”:

Qualquer substância ou atividade que

desperte o desejo amoroso.

Beterraba:

Contém alto teor de nitrito que, quando

entra em contato com o organismo, se

transforma em nitrato e se modifica em

óxido nítrico (que ajuda a manter os vasos

sanguíneos dilatados). 

Este processo melhora a absorção de

nutrientes para dentro do músculo, ajuda a

gerar mais energia, elimina as toxinas do

corpo e mantém mais eficiente a utilização

do oxigênio.

Chocolate 70% cacau:

Produz serotonina, neurotransmissor que

tem várias funções sobre o sono, humor e

é responsável principalmente pela

sensação de prazer.

Segue alguns alimentos
considerados afrodisíacos



Morango:

Essa fruta delicada, de cor intensa, é

presença fundamental nos rituais de

sedução, melhor ainda se for

acompanhada de champanhe. Além

disso, o vermelho da fruta libera a

adrenalina do corpo e o morango é

“carnudo”. Rica em vitamina C e potássio,

melhora a circulação e é muito utilizado

juntamente com o chocolate como

alimento afrodisíaco;

Manjericão:

Fortifica os órgãos sexuais, influencia a

circulação sanguínea nas áreas

erógenas, sendo excelente em um prato

afrodisíaco

Alecrim: estimula e revigora, utilizado

também para combater a impotência.

Amendoim:

É um alimento altamente energético, de

alto valor teórico. Contém grande

quantidade de vitamina B3, que colabora

para a vasodilatação sanguínea, por isso

é relacionado ao aumento de libido e do

apetite sexual.

Gengibre: 

Aumenta o fluxo de sangue para os

órgãos genitais, estimulando o desejo;

Mel: 

estimula a produção de hormônios

sexuais, aumentando o desejo;



Alecrim: 

Estimula e revigora, utilizado também

para combater a impotência.

Ostras:

Contém zinco, que está relacionado à

produção de testosterona. 

Há alimentos que aumentam a produção,

tanto dos espermatozoides e da

testosterona (hormônio decisivo na

libido), como da secreção lubrificante

vaginal, estimulando ainda mais a vida

sexual dos casais. 

É o caso das ostras frescas, um alimento

energético, que tem fósforo, iodo, zinco e

pouca gordura. 

Isso aumenta a disposição para o sexo.

Pimenta:

Esse condimento é capaz de promover o

desempenho sexual. 

Os efeitos provocados após a ingestão da

pimenta causam reações fisiológicas no

corpo, como a elevação da frequência

cardíaca e sanguínea e sudorese, muito

semelhantes às sensações vivenciadas

no ato sexual, fazendo da pimenta um

dos alimentos afrodisíacos.

Canela: 

Tonifica o corpo, estimula a circulação

sanguínea e aumenta o desejo;

Castanhas, nozes e amêndoas:

Estimulam a circulação e aumentam a

lubrificação;

Maca peruana:

Tem propriedades capazes de aumentar

a quantidade de testosterona. 

São ricas em arginina que aumenta a

circulação sanguínea, e o zinco que

aumenta a produção de testosterona.



A maca (Lepidium meyenii) originalmente

cresce nos Andes centrais do Peru, acima

de 4000 metros de altitude, onde é

cultivada há mais de 2000 anos.

É um tubérculo da família do nabo, do

repolho e do agrião que possui

importantes propriedades medicinais, por

este motivo é utilizado tradicionalmente

para aumentar a vitalidade e a libido,

motivo pelo qual é  conhecido como um

energizante natural. 

Rico em fibras e gorduras essenciais,

nutri o corpo e contribui para o aumento

da energia e do vigor físico. 

Quanto mais a ciência estuda, mais se

descobre o que a natureza pode oferecer

aos seres humanos para garantir

melhorias na saúde e no bem-estar. 

Muitas plantas eram simplesmente

esquecidas e atualmente começam a ser

reconhecidas por suas propriedades

benéficas ao nosso organismo. 

Uma delas é a Maca Peruana.

Além disso, estudos mostram que a Maca

pode também ser usada para:

diminuir sentimentos de depressão,
otimizar a produção hormonal,
aumentar a frequência das ereções e
diminuir os sintomas da menopausa.

Pesquisa sobre as propriedades

medicinais da maca acompanhou o

aumento da popularidade deste tubérculo

e foi focada principalmente nas

propriedades afrodisíacas e de

melhoramento da fertilidade da maca. 

Como suplemento nutricional, a Maca

Peruana tem efeitos abundantes no

funcionamento do corpo humano. 

O principal é a melhora da função

endócrina. 

O sistema endócrino é formado pelo

conjunto de glândulas que apresentam

como atividade característica a produção

de secreções denominadas hormônios.

Os hormônios atuam no controle da

fertilidade, na função sexual, digestão,

cerebral e no sistema nervoso. 

Ajuda também a manter os níveis de

energia.

Então, Vamos falar da Maca
Peruana?



O mais conhecido efeito e um dos

grandes destaques da Maca Peruana é

seu efeito afrodisíaco. 

Um estudo publicado no Asian Journal of

Andrology e conduzido por um

pesquisador da Universidad Peruana

Cayetano Heredia, no Peru, observou os

efeitos da maca em homens com idades

entre 24 e 44 anos durante quatro meses. 

Os resultados mostraram aumento da

quantidade de sêmen, na contagem de

espermatozóides e na motilidade

espermática. 

Outras pesquisas destacaram ainda que

a ingestão do tubérculo aumentava o

desejo sexual e reduzia os níveis de

estresse e ansiedade do indivíduo.

Acredita-se que o alimento tenha ação

sobre o hipotálamo e as glândulas

suprarrenais, o que lhe conferiria tais

efeitos estimulantes. 

No entanto alguns estudos in vivo e

ensaios clínicos conduzidos produziram

resultados inconclusivos. 

Algumas das principais limitações

residem na metodologia e no tamanho da

amostra. 

aminoácidos,
carboidratos, 
fibras, 
cálcio, 
ferro, 
magnésio, 
ômegas 3 e 9, 
fósforo, 
potássio, 
zinco, 
selênio e 
vitaminas B1, B2, C e E. 

O perfil químico levou à descoberta de

novos compostos exclusivos da maca,

tais como ‘macamides’ e também outros

metabólitos ativos como os

glucosinolatos, aos quais os efeitos

medicinais da maca foram atribuídos mas

não podem ser confirmados devido à falta

de dados.

A Maca Peruana tem uma gama de

nutrientes importantes, que são eles:

Ela também é conhecida como Ginseng

Peruano, uma das raízes mais fortes em

forma de alimento. 

Precisa de um
conselho?

Pedir Conselho
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Estudos continuam sendo aplicados
para comprovar a real eficácia desta
planta, porém alguns já relatam
benefícios, tais como:

1) Aumenta a fertilidade e libido, tanto no

homem quanto na mulher. 

Alguns estudos relacionam a combinação

de vitaminas do complexo B, zinco e

vitamina E com a formação dos

hormônios sexuais do organismo,

melhorando problemas de falta de libido e

infertilidade. 

A Maca Peruana também apresenta

fitoquímicos como os alcalóides, que

contêm características semelhantes ao

estrogênio e às prostaglandinas, fazendo

que a raiz atue na regulação das funções

sexuais. 

Ela também atuaria sobre o hipotálamo e

as glândulas suprarrenais,

proporcionando efeito estimulante.

Apresenta propriedades estimulantes,

tônicas e antidepressivas e, por isso, é

considerada um poderoso estimulante

sexual, sendo indicada para aumentar o

desejo sexual. 

2) Auxilia no controle dos sintomas

causados pela menopausa,

principalmente a osteoporose, pela

presença do cálcio. 

Além da combinação de vitaminas do

complexo B, zinco e vitamina E auxiliarem

na formação dos hormônios sexuais,

aliviando as famosas ondas de calor.

Maca alivia calor da menopausa.

3) Promove o aumento de energia e vigor

físico. 

É uma raiz rica em carboidratos

complexos, principal nutriente

responsável pelo fornecimento de

energia, além de ser fonte de vitaminas

do complexo B, que participam das

reações relacionadas à produção de

energia ao organismo;

4) Por ser uma raiz rica em muitos

minerais e vitaminas do complexo B,

melhora o metabolismo energético,

propiciando ganho de massa muscular;

5) Auxilia na prevenção e tratamento de

doenças cardiovasculares, ajuda no

controle da hipertensão arterial e

hipercolesterolemia, pela presença dos

ômegas 3 e 9;

6) Atua na prevenção da anemia, devido

à sua grande concentração de ferro;



7) Apresenta o aminoácido arginina, que

atua no aumento da imunidade;

 .

8) Auxilia as dietas de emagrecimento

pela grande quantidade de fibras,

aumentando a saciedade e diminuindo o

apetite;

 9) Com grande quantidade de fibras,

ajuda no controle da diabetes, evitando a

liberação de grandes quantidades de

insulina de uma só vez.

10)  Melhora a concentração e o

raciocínio: 

Os ácidos graxos presentes no óleo

essencial de Maca contribuem para

aumentar o rendimento mental,

melhorando o raciocínio e a

concentração.

A maca age no organismo de acordo com

suas necessidades, idade e

características das pessoas. 

Quando a mulher começa entrar na

menopausa, passa a ter sintomas

relativos a mudança na produção

hormonal como, fadiga, suores noturnos,

tonturas e palpitações.

 

Neste caso é muito provável que seus

hormônios estejam sendo produzidos em

quantidade insuficiente, por exemplo, a

produção de estrogênio pode estar em

níveis normais, mas a produção de

progesterona não consegue alcançar os

níveis necessários. 

Ou pode acontecer, no começo da

menopausa a produção de estrogênio

estar em níveis mais baixo e deixar a

progesterona com níveis mais alto, ou

pode acontecer da mulher ter tanto a

progesterona como o estrogênio com os

níveis baixos, alterando assim a

qualidade de vida destas mulheres.

Foi demonstrado em algumas pesquisas

que a Maca promove no metabolismo a

produção da quantidade correta de

hormônios para manter a saúde. 

Até nos homens o nível de testosterona

se mostrou aumentado, a potência sexual

mantida.

Saiba como a Maca equilibra
os hormônios em Homens e
Mulheres



A Maca é um alimento que sugere uma

melhora o sistema hormonal fazendo com

que mantenha equilíbrio e saúde,

acredita-se que ela atue no hipotálamo e

na glândula pituitária ajudando assim a

equilibrar as glândulas endócrinas.

(fonte:www.macaperuanabrasil.com.br)

Segue uma sugestão de
receita de um "Shake
Afrodisíaco":

Rico em Vitaminas, 
Minerais, 
Fonte de Ômega 3, 
Proteínas e Fibras, 
além de auxiliar na perda de peso e no
ganho de massa muscular. 

Também diminui os sintomas da

menopausa, previne contra osteoporose e

Melhora a Libido Sexual. 

Ingredientes

1 copo de água

1 scoop de whey protein isolado

1 colher de sopa de maca peruana

1 colher de sopa de quinoa

1 banana

1 colher de sobremesa de canela em pó

Gelo

Modo de Preparo: 
Bata todos os ingredientes no

liquidificador e sirva em seguida.

Rendimento: 1 porção

Calorias por porção: 240 Kcal

SHAKE PROTEICO COM
MACA PERUANA



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

LEMBREM-SE,  CONSULTAR UM 

ESPECIALISTA DA SAÚDE E BEM ESTAR DO CASAL 

https://www.especialista.site/espaconovodia


Sheyla França, Nutricionista e Biomédica - Especialista da
Saúde e Bem-estar do Casal - Especialista em Medicina
Ortomolecular - Mestre em Fisiologia. Especialização em
Separação e Luto Emocional. Autora dos Livros: Como a
Alimentação pode interferir no Relacionamento e 
 Obesidade e Sexualidade. Âncora do Podcast Dica do
Especialista presente em 27 países, Criadora do Método
Emagrecimento Feminino, atendendo mais de 1000
mulheres. Credenciada CRS - Conselho Auto Regulatório
da Saúde e Bem-estar do Casal Associada ABRAMESI -
Associação Brasileira dos Profissionais da Saúde e Bem-
estar do Casal, Embaixadora do Espaço Novo Dia e Autora
Oficial Editora Oceano Azul.

OUÇA AGORA!

BAIXE OUTROS LIVROS DE ESPECIALISTAS

DICA DO 
ESPECIALISTA

SHEYLA
FRANÇA

ESPECIALISTA DA
SAÚDE E BEM-ESTAR
DO CASAL

ACESSE A PÁGINA
OFICIAL E

CONTEÚDOS
EXCLUSIVOS
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