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Para ativá-la, antes de iniciar um ciclo,
você deve determinar o nível de
lavagem, o modo de lavagem e então
clicar no botão de partida para iniciar o
ciclo de lavagem.

Mas, se você colocar roupa a mais do
que o nível de água, pode ter um certo
problema.

Assim como se não colocar o modo de
lavagem correto, suas roupas podem
não sair tão limpas assim.

Uma vez que você domina a técnica, é
fácil; as luzes se acendem, as coisas
começam a se mover e o ciclo
finalmente chega a um clímax, girando
e centrifugando as roupas.

Finalmente, um monte de roupas
úmidas, mas refrescadas, prontas para
ir para o varal terminar o processo de
secagem. 

Pense em uma
máquina de
lavar roupas...

Mas para os não iniciados, é um mistério
desconcertante.

Pressionada ou acariciada da maneira certa,
uma mulher pode ser transportada para tal
êxtase, que por alguns segundos, o resto
do mundo deixa de existir.

Mas se existir dor, frustração ou nada que
excite as coisas podem não ocorrer bem, e
nada pode acontecer.

Agora pense no
orgasmo feminino. 



É um contraste gritante com a experiência
de um homem; desde que eles possam ter
uma ereção, alguns minutos de
estimulação vigorosa geralmente resulta
em ejaculação.

Quer fazer
sexo melhor?
A chave não é apenas saber o que você
gosta, mas também comunicar isso ao seu
parceiro.

Claro, você pode mostrar, em vez de dizer,
mas às vezes você só quer que a pessoa
com quem você está fazendo sexo saiba
que o que realmente funciona para você é
tocar este ponto em particular desta
maneira particular neste ângulo muito
específico.

Muitas organizações internacionais de
saúde sexual e reprodutiva nomeiam
experiências sexuais "prazerosas e
satisfatórias" como um componente
intrínseco da boa saúde sexual, bem como
da saúde de forma mais holística.

Atualmente, pesquisas existentes sobre
saúde sexual e comportamento em
mulheres tendem a se concentrar na parte
do corpo ou objeto que está penetrando
ou estimulando a vagina (por exemplo, um
pênis ou um brinquedo sexual), em vez das
técnicas de penetração ou estimulação
que as próprias mulheres usam durante o
sexo.

Os recursos populares da mídia também
tendem a ser limitados no escopo ou usam
termos ambíguos para descrever técnicas
de relações sexuais.

Recursos
limitados



a ciência pode ter vindo para o resgate.

Muitas mulheres, usando quatro técnicas
simples, se divertem mais com o sexo,
onde um “brinquedo” ou pênis penetra na
vagina da mulher.

Um novo estudo publicado em abril de
2021 descobriu técnicas que as mulheres
podem usar para aumentar seu prazer
durante o sexo.

Onde mais de 3.000 mulheres americanas
foram questionadas sobre suas
experiências sexuais e descobertas.

Esses dados falam sobre técnicas que
estão disponíveis para as mulheres, então
a penetração se torna mais agradável.

Se você está
buscando novas
formas de
sentir prazer...

Isso pode tornar as mulheres mais capazes
de encontrar suas próprias preferências,
falar sobre elas e medir seu prazer sexual.

Os pesquisadores identificaram quatro
técnicas específicas que as mulheres
podem usar que antes não tinham nome
na literatura: Angulação, Pareamento,
Balanço e Rasinho.

Para entender melhor e descrever as
técnicas de estimulação vaginal e
penetração que as mulheres dos EUA
usam pessoalmente (com seus parceiros
ou por conta própria) para aumentar seu
próprio prazer durante o sexo.

Os autores realizaram pesquisas piloto
com 4.270 mulheres de língua inglesa de
todo o mundo, depois entrevistaram 3.017
mulheres norte-americanas com uma
pesquisa de 90 itens, divulgando o
Segundo Relatório de Prazer da OMGYES. 



Em particular, entenda considerações:

O que dá às mulheres prazeres sexuais sem
penetração?

Que prática é observada nas quatro técnicas
descritas pelos pesquisadores no estudo?

O estudo mostra que muitas mulheres
gostam de usar algumas das quatro
técnicas, mas é em grande parte algo que
as mulheres fazem durante o sexo de
qualquer maneira: torcem o abdômen,
estimulam-se, mudam de posição.

Este é um estudo importante porque
mostra que sexo é mais do que
penetração.

Pois ilustra que você pode fazer muitas
outras coisas, mesmo com a penetração.

Sexo é mais
do que pênis
na vagina

Não é assim
que se faz? 

Mas é claro que é importante entender
que fazer coisas diferentes durante a
relação sexual pode ter um efeito positivo
e satisfatório, como o aumento do prazer.

A pesquisa
Corpos humanos não vêm com manuais de
instruções, um déficit que raramente é
mais frustrante do que quando se trata de
prós e contras do sexo.

Enquanto todos nós somos deixados para
descobrir por nós mesmos o que é bom, a
ciência só pode tentar nos apontar na
direção certa. Ou, no caso desta pesquisa
realizada com mais de 3.000 mulheres nos
EUA, quatro direções.

Escrito por uma equipe de pesquisadores
em associação com a empresa de
educação online OMGYes, este último
'Relatório do Prazer' destila uma infinidade
de experiências compartilhadas em
algumas sugestões sobre como obter mais
prazer na relação sexual.

Os pesquisadores reuniram descobertas e
percepções de uma comunidade de 4.270
mulheres, com idades entre 18 e 93 anos,
de todo o mundo, e analisaram os
resultados para encontrar temas e padrões
subjacentes.



Vocabulário
do prazer
feminino
Essas informações ajudam a construir um
vocabulário para descrever o prazer
feminino que atualmente não existe.

O prazer sexual está associado a maior
bem-estar físico, social e emocional... e
níveis mais baixos de depressão, estresse e
ansiedade.

Os autores do estudo compartilham que
acreditam que a capacidade de comunicar
essas técnicas é um "andaime crítico" para
o bem-estar geral das mulheres, e
reformula o prazer [feminino] do sexo
como um direito humano fundamental.

A pesquisa de prazer sexual pode apoiar
perspectivas centradas nas pessoas,
avaliando a granularidade do que torna o
sexo agradável para cada mulher.

Em vez de assumir que o mesmo punhado
de abordagens funciona igualmente bem
para todas as mulheres.
Apesar disso, a maioria das pesquisas já
publicadas focam na parte do corpo ou
objeto que estimula ou penetra na vagina,
ignorando as técnicas que as mulheres
usam.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1054139X16301033
https://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(15)32299-2/fulltext


Estudos anteriores não pareciam abalar
uma visão vitoriana do sexo, na qual se
esperava que a mulher se deitasse
inertemente e deixasse as coisas serem
feitas a ela.

Além disso, a pesquisa limitada que tem
sido feita sobre as técnicas das mulheres
geralmente envolve amostras de fácil
acesso, como estudantes universitários,
que podem não ser representativas. 

Já nesta pesquisa, observa-se uma amostra
muito mais diversificada.

Uma das consequências da negligência
prévia da pesquisa do prazer é que a
maioria das mulheres tem que descobrir o
que elas gostam sozinhas, sem qualquer
tipo de menu inicial.

Outra é a falta de informação que pode ser
usada para dar direção aos parceiros.

Observa-se também atualmente que
muitas pessoas estão voltadas para fontes
não científicas, incluindo revistas que se
concentram em técnicas específicas
mantidas como certas para todos.

Ao dar nomes a essas técnicas
predominantes e mostrar como elas podem
ser eficazes, espera-se que as mulheres
sejam capacitadas a explorar o que
quiserem e defenderem o que querem,
dentro e fora do quarto.



Você está no lugar certo.

As descobertas revelam que balançar,
abalar, emparelhar e a superficialidade
tornam o sexo mais agradável para as
mulheres.

Os resultados, descritos em profundidade
no artigo original da pesquisa e destacados
abaixo, revelam quatro maneiras distintas
que as mulheres descobriram que podem
aumentar o prazer da penetração vaginal:

Quer saber
mais sobre
essas quatro
técnicas? 

76,4% das mulheres tornam a penetração
mais prazerosa ‘balançando’ a base de um
pênis ou brinquedo sexual para que
esfregue constantemente contra o clitóris
durante a penetração, permanecendo em
todo o interior da vagina em vez de
empurrar para dentro e para fora.

Balanço

BALANÇO

BALANÇO



Angulação
87,5% das mulheres sentem mais prazer
durante a penetração ao fazer a ‘angulação’,
que envolve girar, elevar ou abaixar a
pélvis/quadril durante a penetração para
ajustar onde o brinquedo ou pênis esfrega
dentro da vagina, e qual é a sensação.

Pareamento 
69,7% das mulheres acham a penetração
mais prazerosa quando fazem o
‘pareamento’, ou seja, quando a própria
mulher (pareamento sozinha) ou seu
parceiro (pareamento de parceiro) toca
embaixo para estimular o clitóris com um
dedo ou brinquedo sexual ao mesmo tempo
em que a vagina está sendo penetrada.ANGULAÇÃO

ANGULAÇÃO

PAREAMENTO SOZINHA



PAREAMENTO SOZINHA

PAREAMENTO DO
PARCEIRO

PAREAMENTO DO
PARCEIRO



83,8% das mulheres têm orgasmo com mais
frequência ou aumentam seu prazer por
meio do toque penetrativo ‘rasinho’ na
entrada da vagina com a ponta do dedo,
brinquedo sexual, ponta do pênis, língua ou
lábios.

Rasinho

Este é só um
começo...

Embora o estudo seja limitado, pois se
concentrou apenas nas mulheres, não em
seus parceiros, e não perguntou sobre
fatores de relacionamento na escolha
técnica ou prazer, os autores sugerem que
isso pode fazer parte de trabalhos futuros
nessa área.

RASINHO

RASINHO



Por enquanto, esses resultados
representativos nacionalmente validam que
as mulheres escolhem uma gama de
abordagens diferentes para
penetração/estimulação vaginal para
aumentar seu prazer.

Ao nomear essas técnicas e subsetores, este
trabalho também fornece linguagem para
que as mulheres identifiquem melhor suas
próprias preferências.

Bem como se comuniquem e defendam seu
próprio prazer sexual.

Mas em uma sociedade onde até mesmo
discutir a satisfação sexual...

especialmente para as mulheres...

É impedido por linguagem ambígua, mitos
popularizados na pornografia, ou uma
cultura de vergonha, ter alguns termos
claros e explícitos à mão é um lugar crítico
para começar.

Fonte: Women's Techniques for Making Vaginal Penatration
More Pleasurable. Study of 3,017 Women, Ages 18-93.
Hensel et al (2021). PLOS ONE

Mais em OMGYES.com/pt/findings

ACESSE AQUI

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0249242


ESPECIALISTA DA SAÚDE E BEM-ESTAR DO CASAL

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



Camila e Renato Salvan, Especialistas em
Casamento. Também conhecidos nas redes
sociais como Sr & Sra Salvan. Um casal que cuida
de casais. Acreditamos que todos os casais
podem e devem viver um relacionamento mais
feliz e ter uma vida sexual mais prazerosa e feliz
todos os dias. 

Formações internacionais Relationship Coaching,
Premarital Counseling, Clash of Sex Drives:
Helping Couples Resolve Mismatched Desire.

BAIXE OUTROS LIVROS DE ESPECIALISTAS

DICA DO 
ESPECIALISTA

ACESSE A
PÁGINA OFICIAL

E CONTEÚDOS
EXCLUSIVOS
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