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Em parte, os comportamentos,
atitudes, pensamentos, habilidades
e sentimentos femininos podem
ser distintos aos dos homens por
tais diferenças anatômicas e
funcionais entre os cérebros deles.
Esse é o papel das neurociências na
atualidade.

Apontar tais diferenças a fim de
que haja intervenções terapêuticas
distintas e até medidas preventivas.

“Neurocientistas e a sociedade têm
que ter muito cuidado ao fazerem
as interpretações de tais diferenças,
sem reducionismos perigosos. 

Pode haver uma distorção ao fazer
reforços de preconceitos existentes
contra a mulher, justificando certas
habilidades diferenciadas como um
sinônimo de inferioridade”, afirma
Joel.

Para começar a entender o assunto
precisamos conhecer as estruturas
cerebrais do homem e da mulher.

Segundo um artigo de Joel Rennó
Jr, Ph.D em Ciências, professor
colaborador médico do
Departamento de Psiquiatria da
FMUSP e diretor do Programa de
Saúde Mental da Mulher do
Instituto de Psiquiatria da USP (IPq-
USP).

Do ponto de vista médico, as
estruturas morfológicas e
funcionais do SNC (Sistema
Nervoso Central) do homem e da
mulher são diferentes. SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

POR QUE ESSA
DIFERENÇA ENTRE O
CÉREBRO DO HOMEM
E DA MULHER? 

Sabemos que grande parte dessas
diferenças decorrem da exposição
distinta do cérebro feminino ao
hormônio estrogênio na gestação,
já no intraútero.

O cérebro feminino vai se
moldando e se desenvolvendo de
uma forma distinta ao masculino.



Segundo Joel Rennol Jr, imagens
da ressonância magnética
funcional realizadas por
neurocientistas apontam inúmeras
diferenças, poderíamos citar
dezenas delas encontradas na
última década.

Uma dessas diferenças trata-se de
que as mulheres são mais emotivas
e expressam com mais facilidade
seus sentimentos do que os
homens, porque o sistema límbico
delas é mais desenvolvido do que o
deles, mas devemos ter muito
cuidado com a interpretação. 

A interpretação entre diferenças de
gênero deve evitar o reducionismo
perigoso!

Segundo o professor, biologia e
genética não determinam tudo
sobre comportamento e
habilidades humanas. 

Por isso, detesto piadas ou palavras
jocosas a respeito do assunto.

Em seu artigo, Diferenças cerebrais
entre homens e mulheres
justificam habilidades e
comportamentos distintos? Joel
afirma: “o próprio campo da
sexualidade humana, observamos
mudanças do comportamento
sexual da mulher, mais arrojada,
determinada, exigente e erotizada. 

Apesar de alguns determinantes
biológicos, isso ilustra o quanto o
ambiente e as forças sociais podem
interferir. 
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COMUNICAÇÃO
ASSERTIVA

O objetivo deve ser sempre o de
aprimorar as competências tanto
dos homens quanto das mulheres,
nunca aprofundar abismos pré-
existentes.”

Agora que você entendeu sobre a
parte cientifica vamos refletir sobre
o assunto. Será mesmo que os
homens não sabem expressar o
que sentem ou têm dificuldades de
expressarem seus sentimentos e
emoções?

Eu conversei com alguns homens
ao longo da minha trajetória
pessoal e profissional, além disso,
sou casada com um. Uma das
coisas que ouvi e me chamou a
atenção é o relato de alguns deles
de que a questão não está em não
saber expressar sentimentos, mas
algumas vezes de não serem
entendidos por suas parceiras.

Quando falamos de
relacionamento e sexualidade a
comunicação assertiva é
fundamental para o
amadurecimento do
relacionamento a dois. Segundo
algumas pesquisas, a maioria dos
casais não conversam abertamente
sobre sexo. 55,9% estão insatisfeitos
com a vida sexual no casamento.

A ausência de comunicação faz
com que o casal não conheça o
desejo do outro. A comunicação
promove a identificação dos
desejos que vão desenvolver a
maturidade no relacionamento.



Cada casal precisa amadurecer o
seu relacionamento sexual,
descobrir juntos o seu ideal. Nem
sempre o que é ideal para um casal
será para o outro. Mas isso não
significa que não encontrarão um
meio de satisfação mútua.

A relação sexual ideal é aquela que
ambos os parceiros ficam
satisfeitos. Se somente um deles
fica satisfeito e isso acontece com
frequência, o desejo sexual da parte
insatisfeita começa a ficar
comprometido e o relacionamento
começa a declinar.

Não existe um padrão de relação
sexual, cada casal pode desenvolver
sua intimidade. Além disso, cada
pessoa sabe o seu desejo, o que a
estimula, seduz e desperta a
vontade. Mas tudo isso precisa ser
dito e compartilhado entre o casal.
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COMO LIDAR COM
O HOMEM QUE TÊM
DIFICULDADES DE
SE EXPRESSAR?
Em vez de ficar supondo motivos
ou pensando em coisas que talvez
nem existam, deve-se conversar e
perguntar. 

O diálogo é muito importante para
que você saiba o motivo de ele
estar assim e como lidar com a
indiferença de um homem. 

Então você pode buscar uma
abordagem de forma mais
inteligente, delicada, sutil, construir
essa oportunidade transmitindo

 interesse, segurança e afirmação.
Não é uma guerra, não existe
rivalidade. Trata-se de promover o
aperfeiçoamento do
relacionamento. Ouvir para
entender. Ter empatia. Demostrar
amor.

VULNERABILIDADE
E VERGONHA
Alguns homens sabem se
expressar, mas podem não ser
compreendidos. A comunicação
masculina geralmente é mais
sintética, resumida. Geralmente o
homem vai direto ao ponto, ao
cerne da questão, enquanto a
mulher é mais analítica e
detalhista. 

Essa diferença pode gerar certos
desconfortos e interpretações
erradas acerca dos sentimentos.
Isso não diminui nenhum lado nem
o outro. Somos seres únicos e cada
um sente de uma forma diferente.

Por outro lado, vemos homens que
desde pequenos são criados para
exercer um papel que não abre
espaço para expressar “fraquezas”. 

Por preconceitos e ensinamentos
culturais, no geral, não recebem
uma boa educação sentimental.
Reconhecer ou revelar a sua
vulnerabilidade pode ser
vergonhoso para o homem. Para
ele, passar uma imagem de que
está “tudo bem” pode ser
aparentemente mais confortável, já
que ser vulnerável expõe suas
incertezas, seus medos e
sentimentos. 
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Recentemente li o livro da escritora
Brené Brown, A coragem de ser
imperfeito, nele ela fala sobre o
mito do “eu me garanto sozinho”.
Hoje temos uma sociedade cada
vez mais individualista trazendo a
falsa ideia de que podemos nos
virar sozinhos o tempo todo,
mesmo que isso possa parecer
sofrido e deprimente a sensação de
se garantir sozinho ainda é
reverenciada. 

Para alguns homens mostrar a sua
vulnerabilidade é uma fraqueza.
Pensamentos como “o que vão
pensar de mim?” ou “eu não sou
bom o bastante” podem se tornar
fantasmas na mente.
Em seu livro, Brené Brown relata
que ao finalizar uma das suas
palestras foi abordada por um
homem que ao ouvir atentamente
sobre a sua pesquisa com grupos
de mulheres sobre a
vulnerabilidade e a vergonha
questionou-a sobre o que ela
aprendeu sobre o homem e a
vergonha. 

Ela não tinha muita coisa a dizer,
pois não tinha pensado sobre o
assunto, e ouvindo do homem que
isso era bastante conveniente pra
ela se armou para responder, mas
as lágrimas nos olhos daquele
homem chamaram a sua atenção,
ele disse: “Nós temos vergonha.
Uma vergonha profunda. Mas
quando reconhecemos e contamos
nossa história, não encontramos
apoio.” Embora ainda um pouco
relutante, 

Brené confessa que passou anos
pesquisando mulheres e ouvindo
suas histórias e conflitos, mas
naquele momento entendeu que
os homens têm as suas próprias
histórias e que para achar nosso
caminho para lidar melhor com as
nossas emoções precisamos fazer
isso juntos.

Algumas pessoas ou grupos sociais
ainda vão defender a ideia de que
as mulheres são sentimentais e os
homens racionais. Por isso, é muito
importante destacar que os
homens têm sentimentos e as
mulheres também são racionais.

EXPRESSAR
SENTIMENTOS E
EMOÇÕES
Você já reparou como os meninos
têm maior dificuldades de
demonstram seu sentimento por
uma menina. Eles não querem
expor esse segredo, querem
guardar a “sete chaves” com medo
de todos rirem dele.

Por isso, é importante atentar para
o fato de que muitas vezes um
amigo, um colega, o namorado ou
marido, pode estar enfrentando um
momento de grande desespero
emocional. Muitos deles sofrem e
ocultam sentimentos em razão de
uma habilidade comportamental
não desenvolvida. 

Acredite, isso é mais comum do
que se pensa. Além disso pode 
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explicar, inclusive, muitos suicídios
de homens que passaram por
alguma experiência de fracasso ou
foram humilhados socialmente
quando falaram sobre suas
emoções e não suportaram o peso
dessa punição pública.

Assim sendo, todos devem
entender que os homens têm mais
dificuldades para expressar
sentimentos e emoções porque
foram, ou geralmente, são punidos
quando expressam seus
sentimentos e emoções. Isso não
faz um gênero melhor do que
outro. 

Talvez indique a necessidade de
haver mais informação e
desconstrução das regras
socialmente impostas ineficazes na
identificação dos comportamentos
e habilidades humanas.
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PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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A N D R É I A  G I R E L L I

PORTA DOS
FUNDOS, ROLA OU
NÃO ROLA?
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Vamos falar sobre SEXO ANAL? O
que é, como fazer, o que pode e o
que não pode na prática, mitos e
verdades.

O QUE É SEXO
ANAL?
O sexo anal consiste na inserção do
pênis no canal do reto, parte
interna do ânus, este por sua vez,
consiste por dois tubo musculares
sobrepostos: esfíncter externo é
responsável por mantê-lo fechado e
o esfíncter interno, circunda a área
interna do canal.

PORTA DOS
FUNDOS, ROLA OU
NÃO ROLA?

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

ANDRÉIA GIRELLI HOMENS E
MULHERES
SENTEM
PRAZER
IGUALMENTE? 

O sexo anal pode ser uma fantasia
sexual para homens assim como
para mulheres. 

A excitação é maior devido à
oportunidade de “transgredir
regras”. 

Não é à toa que histórias de amores
proibidos são extremamente
populares.

Segundo alguns especialistas os
homens sentem prazer de forma
semelhante ao do sexo vaginal. 

Já as mulheres pelo contrário, o
sentem de múltiplas maneiras:
atrito entre os corpos, pressão feita
na vagina e desejo de quebrar um
tabu. 

Algumas mulheres, porém, sentem
prazer quando o clitóris é
estimulado ao mesmo tempo.
 

QUEM GOSTA? 
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 Sim o canal anal masculino exige
um esforço maior para se adaptar à
prática do sexo anal. 

O canal masculino é mais longo e a
musculatura é mais rígida.

Vamos conhecer mais sobre a
anatomia do ânus.

O reto é a parte final do tubo
digestivo e está acima do ânus; é
uma zona pouco sensível.
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ÂNUS
O ânus é o orifício ao final do tubo
digestivo, por onde é evacuado o
material da defecação. 

O ânus é composto pelo intestino e
por capas de pele (de terminações
nervosas que o fazem
especialmente sensível).

O CANAL ANAL
FEMININO É
DIFERENTE DO
MASCULINO?

RETO

ESFÍNCTER
INTERNO E
EXTERNO
O esfíncter anal é um anel
muscular que mantém o ânus
fechado, controlado por um
sistema nervoso autônomo, mas é
possível contrai-lo ou relaxá-lo
voluntariamente.

ETAPAS
DO SEXO
ANAL:



 Higiene: 
É recomendado a higiene antes da
pratica do sexo anal, para se evitar
possíveis constrangimentos. 

O uso de enemas ou duchas
(chucas, "fazer a chuca"), é uma
técnica pela qual se introduz
líquidos no reto, através do ânus.

Com o fim de esvaziar o conteúdo
intestinal e limpar o reto próximo
ao ânus. 

Vontade: 
A prática do sexo anal nunca deve
ser feita com medo, pois o medo vai
dificultar o relaxamento da
musculatura. 

Pelo contrário, é indicado que está
área seja explorada sempre que
partir do interesse do indivíduo
envolvido.

Lubrificação: 
O ânus não possui lubrificação
natural como a vagina. 

Por isso é indicado o uso de
lubrificante a Base de Silicone, este
tem uma durabilidade maior,
desliza mais facilmente e não retira
o Dessensibilizante. 

Não é recomendado o uso de
anestésicos no local, pois podem
mascarar a dor e vir a causar
alguma lesão. 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.

http://comunidadeone.site/
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Uso de cosméticos: 

Cosméticos com função de tirar o
excesso de sensibilidade para a
prática do sexo anal. 

Podendo ter intensidade Fraca,
moderada, forte ou extraforte.
Plug anal: 

É o acessório sexual desenhados
especialmente para serem inseridos
no ânus, com a finalidade de dilatar
a musculatura interna do ânus e
preparar para posterior penetração
do pênis. 

Massagem: 
Pode ser feita com o uso do
dessensibilizante ou lubrificante,
com o dedo indicador faça
movimentos circulares em volta do
ânus, introduzindo aos poucos o
dedo. 

Em seguida faça o mesmo
movimento agora utilizando dois
dedos, introduzindo aos poucos.

E para finalizar faça o mesmo
movimento utilizando três dedos.
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PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.

EXISTE A
POSIÇÃO IDEAL
PARA O SEXO
ANAL?
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Sim, aquela que é a mais
confortável para cada indivíduo.
Porém, a posição mais adequada
para iniciantes é a de conchinha,
onde a mulher fica de costas para o
parceiro e com as pernas
encolhidas, favorecendo o
relaxamento perianal e nádegas.
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PENETRAÇÃO
Deve ser um processo lento e
gradual, evitando movimentos
bruscos. Introduz-se parcialmente o
pênis no ânus, permanecendo
alguns segundos com ele imóvel
para que a musculatura do ânus
relaxe. 

Após isso introduz-se o restante do
pênis e novamente permanecendo
alguns segundos imóvel. 

Com isso o ânus se adapta a
situação da penetração e facilita o
ato. 

Alguns homens enxergam nesta
‘mistura’ como fetiche, mas ela
jamais deve ser feita.

O pênis carrega bactérias das fezes
para outros locais como a vagina no
caso do sexo vaginal e boca no sexo
oral. 

Logo, o órgão deve ser limpo ou a
camisinha trocada por uma nova
antes de uma nova penetração.

IMPORTANTE:
NUNCA FAÇA
SEXO
VAGINAL OU
ORAL APÓS O
SEXO ANAL. 



O beijo grego é o ato de usar a boca
ou a língua para acariciar o ânus do
parceiro(a) durante o sexo, o ânus é
uma zona erógena e proporciona o
orgasmo para todos
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O QUE É BEIJO
GREGO? 

Primeiro o que são as
Hemorroidas? 
São veias inchadas e dolorosas na
parte inferior do reto ou do ânus.

A relação anal violenta ou sem
lubrificação adequada pode causar
lesões na região anorretal, mas não
provoca hemorroida, porem se o
sexo anal for praticado por pessoas
que já tem hemorroidas, esse
quadro poderá se agravar.

A relação
anal pode
fazer mal se
for feita com
frequência? 

QUE DOENÇAS O
BEIJO GREGO PODE
TRANSMITIR?
Existe a possibilidade de
transmissão de qualquer doença
sexualmente transmissível, desde
que a pessoa tenha lesões na
cavidade oral: herpes, hpv, sífilis,
gonorreia, clamídia, hiv., hepatite B
e C, etc. 

MITOS E VERDADES
SOBRE SEXO ANAL.
O ÂNUS PODE
ALARGAR?
Sim, se ocorrer traumas com
frequência, do ponto de vista
biológico e anatômico, as fibras
musculares do esfíncter externo do
ânus não foram feitas para receber
essa penetração, por isso elas
podem se romper.

PODEMOS
ENGRAVIDAR? 
 A chance de gravidez é nula no
sexo anal, pois o intestino não tem
nenhuma comunicação com os
órgãos reprodutores feminino.

O SEXO ANAL
PROVOCA
HEMORROIDAS? 



 Não, desde que a higiene,
relaxamento e lubrificação, estejam
sendo feitos de forma adequada
por quem vai praticar.
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Como evitar
que a fissura
volte a surgir? 

O QUE É FISSURA
ANAL? 
A fissura anal é uma pequena ferida
que surge no ânus, como uma
espécie de corte que se situa logo
na entrada do ânus, e que causa
sintomas como dor, desconforto,
pequenos sangramentos e ardência
ao defecar. 

O QUE CAUSA A
FISSURA ANAL?
Geralmente, esse tipo de fissura é
causado pela passagem de fezes
muito secas e duras, que dilatam o
esfíncter.

Provocando a lesão, mas também
outros problemas como prisão de
ventre, diarreia intensa.

Contato íntimo na região anal,
herpes genital ou hemorroidas.

 Manter uma higiene íntima
adequada, para que seja evitado o
surgimento de infecções que
dificultam a cicatrização. 

Após defecar ou urinar, deve-se
lavar abundantemente a região
com água e um pouco de sabonete
íntimo.

Outras possibilidades de
tratamento das fissuras anais,
crônicas, são o uso de toxina
botulínica, o Botox.

E procedimentos cirúrgicos, que
visam reduzir o tônus do esfíncter
anal e melhorar os sintomas e
ocorrência de novas fissuras
quando os outros tratamentos não
são suficientes para cicatrizar as
fissuras.

COMO TRATAR AS
FISSURAS ANAIS?

As fissuras anais são causadas por
fezes muito secas e prisão de ventre
e, por isso, é recomendado investir
numa alimentação equilibrada e
rica em fibras, além de atividade
físicas regulares.

É fundamental beber água em
quantidade suficiente. 

Geralmente, esse tipo
de fissura é causado
pela passagem de fezes
muito secas e duras,
que dilatam o esfíncter.
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PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.

PODEMOS
CONTRAIR O VÍRUS
HIV?
Sim. Através do sexo anal, o líquido
seminal de uma pessoa
soropositivo carrega grande
quantidade de carga viral (HIV).

Que durante o ato podem ocorrer
microfissuras na região do ânus,
facilitando a contaminação.

Além disso, na relação anal é
possível contrair qualquer tipo de
DST, como HPV, gonorreia,
clamídia, herpes e hepatite C.

OUÇA AGORA

Aqui falamos tudo sobre: Como
tornar o seu relacionamento

 acima da média!  

Reunimos dentro dos 5 pilares,
tudo que um casal precisa para
viver um relacionamento feliz!

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://www.canva.com/design/DAE4L94nFPo/okTaME_I2bfMIA3ZMQwgAw/watch?utm_content=DAE4L94nFPo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE4L94nFPo/okTaME_I2bfMIA3ZMQwgAw/watch?utm_content=DAE4L94nFPo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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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!
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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
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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
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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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SE
"CONHECER"

NÃO É SE
MASTURBAR

T8E01 - Se "conhecer" não é se
Masturbar

8ª Temporada

OUÇA AGORA!

Episódio Transcrito

LEIA AGORA
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Você já imaginou tentar fazer uma
declaração de amor em português
para um Russo?

Por mais que esteja usando todas
as suas emoções, que esteja
escolhendo as melhores palavras...o
efeito não será o mesmo ou na
mesma intensidade que você
deseja.

Gary Chapman um conselheiro de
relacionamentos, estudou por anos
inúmeras pessoas para identificar a
forma como elas expressam e
esperam receber o amor.

AS 7 LINGUAGENS
DO AMOR

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

DRA KÉZIA FARIA

Então
vamos
conhecê-las:

Muitas vezes um casal tem uma
vida e uma família maravilhosa e
ambos reclamam da mesma coisa…
não me sinto amado como gostaria.

Cada indivíduo nasce com uma
maneira específica de identificar,
receber e dar amor. 

Esse processo é chamado de
linguagem, as linguagens básicas
das quais o amor é expressado e
compreendido. 

Gary Chapman descobriu 5
linguagens do amor e depois de
muito estudo e pesquisa o Everton
Moreira Especialista da Saúde e
Bem Estar do Casal descobriu mais
2 linguagens totalizando então 7
linguagens do amor.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



“Você é linda”, 
“O jantar estava ótimo”, 

“Acho que você faz isso muito
bem” e incentivos como 
“Vai dar tudo certo”. 

É se sentir amado quando ouve um
elogio iclusive em público, como:

afirmações como:

Se você só se sente amada(o)
quando ouve alguma palavra de
afirmação é porque provavelmente
essa seje a sua linguagem do amor.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

1- PALAVRAS
DE AFIRMAÇÃO

Aqui o que você faz conta mais do
que qualquer palavra. 

Formas de expressão como: lavar a
louça, consertar a fechadura, levar o
lixo para fora, levar o carro para
lavar, entre outros atos de serviço,
demonstram à pessoa o quão
importante ela é para você, e,
principalmente que você faz de
tudo para vê-la feliz e realizada.

2- TEMPO DE
QUALIDADE
É se sentir amado quando o
parceiro(a) se dedica totalmente a
você sem dividir o tempo com
outra coisa. 

Nesse caso, mas vale estar uma
hora juntos sem celular, sem redes
sociais conversando olhando nos
olhos e sabendo ouvir um ao outro,
do que estar três horas perto,
porém entretido com outras coisas.

3- RECEBER
PRESENTES 
Rosas, cartões, chocolate ou
qualquer outro mimo, não importa
o que seja e nem o preço. 

Pra pessoa o presente é um
símbolo de lembrança, é uma
afirmação visual, então essa pessoa
só se sente lembrada e amada se
receber algum presente.

4- FORMA DE
SERVIR.

5- TOQUE FÍSICO
Beijos, abraços, cutucões com o
cotovelo, mão nos ombros, toque
suaves pelo corpo.

Mãos dadas, se você sente
necessidade de ficar grudada com
o parceiro o tempo todo inclusive
em público essa é a sua linguagem
do amor.
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6. SEXO DE
QUALIDADE

Muitas pessoas querem ter várias
relações sexuais durante a semana,
isso é a forma que ela entende o
amor se o parceiro faz ou não sexo
com ela(e), ela se sente amada(o).  

E quando o sexo não acontece, ela
se senti a pessoa menos amada do
mundo. 

Às vezes acha até que o parceiro
tem outra. Então quererfazer muito
sexo muitas das vezes não é vício e
sim a forma que a pessoa tem de
demonstrar e entender o amor. 

7. CONFIANÇA
Muitas pessoas deixam de contar
problemas do trabalho por
exemplo para o parceiro para
protegê-lo, mas pode gerar efeito
ao contrário, o parceiro pode
entender que você não confia. 

Se você se sente importante,
quando seus parceiros compartilha
os problemas, pede ajuda ou se
senti traído, quando isso não
acontece essa pode ser sua
linguagem do amor.

Se um casal não entende a
linguagem de amor do outro a
chance de brigar aumenta muito e
o relacionamento pode até acabar.

Então é importante você descobrir
a sua linguagem do amor e a
linguagem do amor do seu
parceiro.

E posso afirmar que se o seu
relacionamento estiver em crise e
se vocês descobrirem a linguagem
do amor um do outro e colocarem
em prática o relacionamento pode
melhorar uns 60% a 70% logo de
cara.

Mas não é tão simples, é necessário
esforço e dedicação.

O esforço que vocês precisam fazer
para se unirem, tem que ser maior
do que para se separarem e as
vezes vai parecer ser mais fácil se
separar. 

Cuidado, porque tudo que você faz
que desagrada o seu parceiro, não
falando a mesma linguagem, ou
brigando, ou ficando sem se falar,
ou dormindo brigados, tudo isso só
vai aumentar a força que tá
fazendo vocês se separarem e vai
diminuir a força que tá fazendo
vocês se unirem.
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Dra Kézia
Faria

Especialista da Saúde
e Bem-estar do Casal

Acesse agoraAcesse agora    ou Agende sua Consultaou Agende sua Consulta

https://www.instagram.com/dra.keziafaria
https://wa.me/5537998575701?text=Ol%C3%A1,%20vi%20na%20revista%20e%20quero%20saber%20mais.


CASAL
SOLICITE UMA

CONSULTA
OU CONSELHO

GRATUITO
COM UM

ESPECIALISTA

Pedir Ajuda

https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia


EVERTON MOREIRAEVERTON MOREIRA

SE CONHECERSE CONHECER
NÃO É SENÃO É SE

MASTURBARMASTURBAR
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SE CONHECER
NÃO É SE
MASTURBAR
Eu já trabalho com relacionamento
a quase 10 anos e sempre ouvi
principalmente as mulheres que
elas precisam se conhecer e
quando falam sobre isso quase que
90% das pessoas falam em
masturbação.

Recentemente ouvi vários
“Conselheiros Amorosos”, e você já
sabem do como eu gostos desses
conselheiros, rsrs, ou até mesmo
profissionais dizendo que pra
mulheres ou ate mesmo os homens
para se conhecerem precisam de
masturbar.

Mas a pergunta é, se conhecer é
REALMENTE se masturbar? 

Então muitos falam pra pessoa se
“conhecer”, se for mulher para que
possa atingir o orgasmo, ser mais
feliz no sexo e para o homem para
evitar a ejaculação precoce ou
dificuldade de ereção.

Mas será que faz sentido? Será que
funciona?

Agora vou dar minha opinião como
Especialista da Saúde e Bem-estar
do Casal, e como sempre quero que
vocês pensem fora da caixa que
quebrem o status quo do
relacionamento.

Pra mim se conhecer vai muito
mais além do que se masturbar,
podemos dizer que é a última parte
disso e digo mais, a masturbação
em muitos casos nem é necessário.

Então Everton, pra eu me
“conhecer”, preciso me masturbar? 

 Pra mim como Especialista, digo
que NÃO. Se você não gosta, se
você não quer, está tudo bem. Você
não tem um problema, você não é
um ET, rsrs e você não precisa se
masturbar para se conhecer.

E espero que ao final desta matéria
fique claro o porque que acredito
nisso.

Quero deixar claro aqui que não
sou contra a masturbação, muito
pelo contrario, acredito que pode
ajudar muito mas, não é tudo.

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

EVERTON MOREIRA

CRS Nº 10.001-18



Como vocês já sabem eu gosto de
dividir as coisas, rsrs, pra mim para a
pessoa se conhecer é necessárias 3
partes. Físico, Mental e Ação. Pra
ficar mais claro vamos usar um
exemplo.

 Uma mulher que tem dificuldade
de atingir o orgasmo, para que ela
consiga com muito mais facilidade
superar essa dificuldade, ela deve
passar por esses 3 estágios: Físico.
Mental e Ação. Chamo isso de:
Tríplice do Se Conhecer.

Na primeira parte, Físico você deve
conhecer seu corpo, porém sem
conotação sexual.

No exemplo da mulher que tem
dificuldade em atingir o orgasmo.
Ela deve tocar a vagina, olhar, sente-
se na frente de um espelho e olhe,
repare, analise.

Ao apertar, qual a sensação de
tocar, o que você sente, lembre-se
sem pensar em algo sexual. 

O importante nesta etapa é
conhecer seu corpo
anatomicamente falando, o que o
seu corpo sente ao ser olhado e
tocado sem sexualidade. 

E podemos estender isso a todo
Corpo, como os seios, bunda,
barriga, pescoço, pernas, etc. 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Já ouvi de clientes que o parceiro
viu um pinta que ela nunca tinha
visto na vagina, isso mostra quanto
a pessoa não se conhece.

Uma vez que esta etapa está
concluída vamos para a segunda
etapa a Mente.

E posso dizer que esta etapa talvez
seja a mais difícil para alguns, por
que temos que trabalhar nossa
mente, nossa memória, nossa
imaginação e nossa fantasias. 

Da mesma forma que vamos para a
academia para melhorarmos nosso
corpo, precisamos exercitar nossa
mente para que melhore nossa
sexualidade.

Voltamos ao exemplo, agora a
mulher não vai se tocar, mas vai
imaginar, o que te excita? Lembre
de algo que te excita. 

Já falei isso em outros episódios,
mas para nos excitarmos o nosso
sistema límbico tem um papel
fundamental nisso.

O Sistema Límbico compreende
todas as estruturas cerebrais que
estejam relacionadas
principalmente com
comportamentos emocionais.

Sexuais, aprendizagem, memória,
motivação, mas também com
algumas respostas homeostáticas. 
Então como ele funciona a grosso
modo?
O sistema nervoso se excita em
milésimos de segundo.



Entenderam agora?

Então, quais são os 6: tato, paladar,
olfato, visão, audição e o sexto a
imaginação. 

Quando o nosso cérebro recebe o
estimilo, vamos para o 2º Estágio,
onde o cérebro tem áreas
específicas para receber esses
estímulos. 

No 3º Estágio, cada informação é
buscada no arquivo de coisas
agradáveis e desagradáveis,
guardadas no nosso sistema
límbico, que é a região também
ligada aos instintos. 

No 4º Estágio, o córtex cerebral
analisa o “relatório” do sistema
límbico e toma (ou não), a decisão
de liberar as substâncias que vão
excitar o sistema nervoso.

E para trabalharmos a mente,
através dos 6 sentidos eu criei 2
coisas, os Gatilhos da Sexualidade e
as Linguagens da Sexualidade. 

Da mesma forma que temos as 7
Linguagens do Amor no
Relacionamentotambém temos a
nossa Linguagem na Sexualidade.

Como já falei, você pode ser uma
pessoa no relacionamento e outra
completamente diferente na cama,
entre quatro paredes e está tudo
bem com isso. .
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 relacionamentoforadacaixa ou
pelo site comunidadeone.site.

Eu gravei uma aula explicando as
linguagens da sexualidade confiram
no nosso site. 

Os Gatilhos da Sexualidade servem
em conjunto com as Linguagens da
sexualidade descobrir o que
realmente o/a excita, eu já gravei
episódios na temporada anterior e
vocês podem baixar o Livro Gatilhos
da Sexualidade GRATUITAMENTE
na Comunidade ONE, acesse nosso
Instagram

Bom, vamos voltar ao nosso
exemplo, então a mulher que tem
dificuldade em atingir o orgasmo,
nesta parte ela vai trabalhar sua
mente descobrindo o que
realmente a excita, o que dá tesão,
usando os 6 sentidos e descobrindo
a sua linguagem da sexualidade.

O mais importante é ela não se
masturbar ou se tocar. O Foco aqui
é a mente e os sentidos.

Uma vez que passamos por as 2
etapas chegamos a 3ª que é a Ação,
agora sim, podemos praticar a
masturbação ou o sexo
propriamente dito. 

Mas agora você já conhece o seu
corpo, já conhece sua mente e por
isso a masturbação somada com os
outros 2 pontos se torna muito mais
efetiva e produtiva. 

Ou pode ter uma relação sexual
com seu parceiro ou parceira com
muito mais profundidade ou
intensidade.

1º ESTÁGIO - OS ESTÍMULOS
CHEGAM AO CÉREBRO
ATRAVÉS DOS 06 SENTIDOS,
MAS EVERTON NÃO ERAM 5?



Agora imaginem, quando alguém
indica a masturbação como forma
principal de se conhecer, ela não
passa e não domina as duas
primeiras etapas e acaba indo
direto para a Etapa final que é a
Ação. 

Por isso que mesmo se
masturbando muitas mulheres não
conseguem ter orgasmos com
facilidade ou melhorar sua vida
sexual. 

 Faz sentido isso pra vocês?

Então pra mim se você não gosta de
se masturbar, ou se vai contra suas
crenças, com essa técnica que
desenvolvi, você pode se conhecer
sem se masturbar.

E volto a dizer que não sou contra a
masturbação, porém acredito que
não é a principal maneira de se
“conhecer”. 

E deixo claro que se você não quer,
não gosta ou vai contras suas
crenças, está tudo bem! Você não
tem um problema e você não
precisa se culpar. 

Se você quer saber mais sobre isso
ouça o Podcast Relacionamento
Fora da Caixa, nele eu gravei um
podcast explicando mais sobre isso.

Se esta Coluna faz sentido pra
alguém que você conheça, clique
agora em compartilhar e envie esta
revista. 

Pode ter certeza, muitas vezes era
isso que faltava para sua amiga ou
amigo ter aquela mudança.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



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
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INSATISFEITOS NO SEXO?INSATISFEITOS NO SEXO?

WALDEISY SILVA
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O casamento é uma aliança, uma
junção, um compromisso, de duas
pessoas que estão dispostas a
cuidar uma da outra, uma parceira,
com base nessa união o casal
divide todo o contexto essa e a
base do relacionamento. 

Entre uma da necessidade do
relacionamento temos a satisfação
sexual. 

POR QUE OS CASAIS SÃO
TÃO INSATISFEITOS NO
SEXO?

Mas quanto ocorre a insatisfação
sexual pode acontecer em
qualquer momento no
relacionamento independente das
circunstâncias, pode ocorrer por
vários motivos, mas podem ser
superados pelo casal. 

E natural que uma vez ou outra
algumas pessoas não se sintam
satisfeita no sexo, devido vários
fatores interno ou externo da vida
do casal: um dia estressante no
trabalho.

O cansaço da rotina, cuidado com
os filhos, serviços domésticos, não
consegue relaxar, não se
concentram na hora do sexo
causando frustações para o casal.

Não atinge o orgasmo, atrapalham
a plenitude do sexo ocasionando
baixa estima, depressão, baixa
confiança, insegurança com a
própria imagem. 

A sexualidade é individual, cada
pessoa sente desejo, vontade, têm
suas fantasias, sua intimidade, o
sexo bem sucedido traz diversos
benefícios entre eles relaxamento,
bem estar, aumento da autoestima,
longevidade.

Melhora da saúde mental e do sono
e até mesmo o bom humor são
algumas das vantagens de se fazer
sexo. 

O sexo é um dos pilares da
qualidade de vida, isso significa que
a insatisfação nesse abito pode
impactar negativamente no bem
estar geral do individuo. 

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

WALDEISY SILVA

CRS Nº 10.125-21
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ENTRE OS PRINCIPAIS
MOTIVOS TEMOS.

Falta de comunicação entre o
casal; 
Problemas financeiros;
Divergência na criação dos
filhos; 
Estresse do trabalho;
Menopausa;
Depressão;
Disfunção erétil;
Sedentarismo — e, por outro
lado, também o excesso de
exercícios físicos;
Frequente ingestão de bebidas
alcoólicas;
Baixa autoestima;
Cansaço entre outros.

Cada casal tem seu próprio modo
de funcionamento, e de
fundamental importância uma
comunicação bem estabelecida e
clara entre os dois, não apenas na
convivência e nas dificuldades.
 
A importância da comunicação
para o sexo começa ainda na parte
da atração, já que nessa fase
estamos descobrindo sobre a outra
pessoa e a comunicação fluir, a
troca de ideias, experiências e
histórias criar um elo entre dois
seres humano.

Podendo fazer brotar diversos
sentimentos, como carinho,
empatia e desejo, a experiência
sexual envolve todos nossos
sentidos e emoções, sendo esses os
responsáveis pelas respostas do
nosso corpo. 

Os problemas de comunicação
podem resultar em experiências
insatisfatórias na cama, gerando
frustração e crise, não deve ignorar
nesse momento que a intimidade
significa compartilhar.

Requer passos mais complexos em
que a comunicação é o mecanismo
central para fazer as outras peças
funcionarem.

Na prática, isso significa serem
sinceros sobre preferências,
desejos, fantasias, e também sobre
medos e inseguranças, pode
conversar sobre tudo que gosta e 
 como gosta.

Tudo que aceita e o que rejeita
tratar com respeito entender os
limites do parceiro (a). 

Uma conversa aberta entre um
casal cria um espaço confortável
para experiências sexuais
transformadoras e satisfatórias para
ambos. 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

https://www.psicologaluananodari.com.br/post/depress%C3%A3o-na-terceira-idade-saiba-como-ajudar
https://www.sexestima.com.br/dicas-de-relacionamento-como-se-comunicar-melhor-com-seu-parceiro-a/
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Além do mais, diálogos desse tipo
refletem positivamente na vida a
dois de forma geral, aumentando a
proximidade e interação.

Assim, invista tempo expressando-
se para o outro e também
buscando descobrir sobre seu/ sua
parceiro (a).

A comunicação aberta pode trazer
dilemas quando as preferencias e
desejos de um atravessam os
limites e vontades do outro, nesse
momento buscar o bom senso e
compressão para chegar a uma
solução favorável aos dois. 

Todo relacionamento envolve um
pouco de renuncias, para manter o
equilíbrio, eu gosto desse jeito o
parceiro (a) gosta de outro, entrasse
em um acordo. 

A comunicação do casal, o discutir
a relação precisam ser pautados
num projeto de futuro do casal.
Esse projeto precisa incluir as
atividades sexuais, compreender
que elas são desenvolvidas neste
casal, construídas, planejadas e
testadas para saberem o que
querem o que podem e o que
conseguem fazer sobre sexo. 

O problema maior dos casais é que
não têm o hábito de dialogar.

Assim, terão grandes dificuldades
em produzir uma conversação
saudável e útil para a melhora e
futuro do casal.

A questão financeira o dinheiro ou
a falta dele pode abalar qualquer
relação, muito casais escondem do
parceiro(a) os valores de seu
ganhos mensais, outros não
querem dividir as contas, não se
responsabilizam por custos que o
casal tem em comum causando
uma insegurança na relação.

Os filhos quanto nascem muitos
casamentos entram em crise, pois a
distribuição das tarefas em relação
aos cuidados do bebe e desigual
geralmente sobrecarrega a mãe,
ocorrendo o afastamento natural
do casal, o sono e o cansaço, falta
de tempo são pontos fortes que
aumentam a distancia no
relacionamento, diminuindo ou
zerando a frequência sexual.

O estresse do trabalho a rotina
diária, as interferências externa e
interna trazem consigo uma carga
negativa para o relacionamento,
pois muitos não conseguem
relaxar, esquecer os problemas, na
hora do sexo não tem desempenho
esperado casando frustações.

Temos as doenças como a
depressão, distúrbios, disfunções
eréteis, transtornos sexuais, muitos
de difícil identificação e aceitação,
mais difícil à busca de tratamentos
adequados.
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O sedentarismo causa cansaço
rápido ou excesso de exercícios
físicos geralmente acompanha
consumo excessivo de proteínas e
derivados alterando os homônimos
do corpo causando alguns danos e
consequências atrapalhando o
desempenho direto a vida sexual.

A ingestão de bebidas alcoólicas, a
baixa autoestima, cansaço, são
pontos fortes a se considerar
quando o contexto sexual.

Infelizmente a vergonha e o
principal motivo para evitar, pois
assumir que o casamento não vai
bem e difícil. Não esqueça que
buscar ajuda não é vergonha.

Quando temos problema com a
saúde, vamos ao médico
especialista na área tratar, quando
temos uma dor de dente, vamos ao
dentista; então por que quanto tem
um problema no relacionamento
não procurar por um especialista,
temos 

Os especialista de saúde e bem
estar do casal, são profissionais
qualificados e preparados para
ajudar você.

Para sanar suas duvidas conheça e
participe da comunidade One.
 

CONCLUSÃO:
Concluímos aqui a identificação de
vários  motivos que desafiam a vida
sexual saudável, sabe-se do tabu
envolta do sexo acabam
prejudicados aqueles que estão
enfrentando algumas dessa
dificuldade acima mencionados,
mas um ponto especifico pode
ajuda o casal a superar. 

Considerando a importância da
relação sexual no casamento assim
como para o bem-estar individual é
interessante investir na mudança
de hábitos para resgatar a libido!

Enfim, invista em sua qualidade de
vida. Sua libido e seu
relacionamento são consequências
do seu bem-estar.

Muitos não identificam que seu
relacionamento esta passando por
problemas, nesses casos pode se e
devem buscar por ajuda. 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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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/especialistawaldeisy
https://wa.me/559699149838?text=Ol%C3%A1,%20vi%20na%20revista%20e%20quero%20saber%20mais.
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O bilionário Rômulo Montenegro
buscava experiências fora do
padrão, promovendo com
discrição e sigilo a Festa da
Luxúria, em uma cobertura em
Dualópis.

Patrícia Teixeira estava disposta a
fazer qualquer coisa para pagar as
contas em atraso, inclusive ir a
uma festa exclusiva para maiores
de idade. Ela aceitou a oferta da
amiga e receberia uma generosa
quantia pela presença. Apesar da
participação nas dinâmicas não ser
obrigatória, ela era uma virgem em
meio ao fetiche e despudor. Para
não ser notada, Patrícia se refugiou
no único lugar proibido da
cobertura: a sacada. Ela percebeu,
tarde demais, que não estava
sozinha. 

VIRGEM E MINHA (FESTA DA
LUXÚRIA LIVRO 1)
AUTORA MARI SALES

Comprar l ivro

Thiago Bellucci é herdeiro da
família mais poderosa da Itália e
desde garoto aprendeu a derramar
sangue. Ele se tornou assassino da
máfia, cruel, impiedoso e temido
pelos inimigos. Não havia motivos
para que um homem como ele se
envolvesse com mulher alguma.
Sem a obrigação de ter herdeiros,
todas eram apenas passatempos.

Juliana Kouris era uma garota
simples, que nasceu em uma ilha
de pescadores. Com uma vida
pacata, nunca imaginou que seus
caminhos se cruzariam com o de
um mafioso. Ela não conhecia esse
mundo perigoso, mas uma decisão
errada do seu pai culminou no seu
sequestro e fez com que
descobrisse o lado mais cruel dos
seres humanos.

LEILOADA PARA O MAFIOSO
AUTORA JÉSSICA MACEDO

Comprar l ivro

https://www.amazon.com.br/gp/product/B09RSN5KBY/ref=ppx_yo_dt_b_d_asin_title_o00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.com.br/gp/product/B09THYBBYV/ref=ppx_yo_dt_b_d_asin_title_o02?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.com.br/gp/product/B09RSN5KBY/ref=ppx_yo_dt_b_d_asin_title_o00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.com.br/gp/product/B09THYBBYV/ref=ppx_yo_dt_b_d_asin_title_o02?ie=UTF8&psc=1
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Especialista em Sexualidade e Saúde Íntima, queEspecialista em Sexualidade e Saúde Íntima, que
se tornou referência para médicos, psicólogos,se tornou referência para médicos, psicólogos,
sexólogos e que recebeu em março de 2022 foisexólogos e que recebeu em março de 2022 foi

incluída no Hall da Fama do Especialistaincluída no Hall da Fama do Especialista

Ana Flávia DrumondAna Flávia Drumond



A Revista Saúde e Bem-estar do Casal

conversou com a Especialista Ana Flávia
Drumond,  Especialista em Sexualidade

e Saúde Íntima, que se tornou referência

para médicos, psicólogos, sexólogos e

que recebeu em março de 2022 foi

incluída no Hall da Fama do
Especialista, confira como foi a

entrevista.
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1. Ana Flávia, conta pra nós como você
começou a trabalhar com
Relacionamento e Sexualidade.

Comecei bem cedo. Me emancipei aos

15 anos e foi a minha primeira fonte de

renda mais concreta. Porém eu

trabalhava apenas com a venda de

produtos do mercado erótico. Trabalhei

em algumas empresas, e nesse

momento os produtos eram minha

segunda fonte de renda, aquele

extrazinho sabe? rs Abri a minha

primeira loja, quebre... Abri a segunda, e

fechei com a pandemia, nesse momento

eu percebi que eu precisava de mais. E

após dois casamentos, juntei o útil ao

agradável. Vou me especializar na área

de relacionamento e sexualidade e

crescer, profissionalmente e

psicologicamente... Assim comecei a

minha jornada aqui na MMAcademy.

2. Durante a sua Live com o nosso
Fundador Everton Moreira, você
comentou que deixou de pagar a conta
de energia para fazer o curso, como foi
isso?

Então, isso foi logo no início das

especulações da Pandemia, eu tinha

acabado de me mudar e  não sabia como

seria a nova fase de vida. Então estava

tudo bem apertado. Mas eu tive a que

fazer uma escolha, ou eu pagava a conta

de energia ou eu pagava o curso. Optei

pelo curso justamente por achar que

aquilo seria uma nova porta para mim,

tanto naquele momento de incerteza

com o Covid quanto de conhecimento.

Eu atrasei a conta!
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3. Como você conheceu o Instituto? 

Eu recebi uma mensagem no meu

whatsapp. Alguém me indicou para o

Instituto, e até hoje eu não sei quem, rs,

porém gostaria de deixar aqui o meu

agradecimento.

4. Como foi sua experiência com o
Instituto e o Curso?

No início eu senti um pouco de

dificultada para adequar a rotina,

Porém em poucas aulas você já absorve

um conteúdo incrível e a sede por

conhecimento veio logo em seguida,

depois eu coloquei o instituto como

prioridade na minha rotina e tudo

facilitou bastante. Virou um hábito

viciante.

5. Há menos de um ano de formada
você já possui uma clínica, conta pra
nós como isso aconteceu e como foi
este processo.

Assim que eu comecei aa fazer os

atendimentos pró-bono eu comecei a

criar a possibilidade de fazer os

atendimentos presencias. Esperei os

feedbacks, comecei a atender online e

quando eu vi que tinha uma boa

demanda eu já comecei a pesquisar um

espaço. Peguei meu CRS em março e em

abril eu achei meu espaço. Comecei a

atender em Maio, no início com muito

medo e receio, porém a demanda foi

bem maior que o planejado.
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EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO NOVO
DIA E SOLICITE SEU CONSELHO

GRATUITAMENTE.

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia


SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL6. Você também contou durante a Live
que você se destacou com vários
profissionais da saúde devido ao seu
trabalho, como foi isso?

Pois é, eu criei um atendimento bem

exclusivo. Por ser uma profissão não

muito reconhecida, existe uma

curiosidade sobre. então a indicação de

boca a boca conta muito. Isso me trouxe

vários profissional da área da saúde por

exemplo, hoje eu tenho vários clientes,

médicos, cirurgiões, psicólogo,

engenheiros e muitos outros. Isso tudo

porque a especialização ela é ampla e a

credibilidade é grande desde o primeiro

contato.

7. Qual o caso que você atendeu que
mais te marcou?

É muito difícil escolher um caso

específico, mas aqueles que desafiam a

ciência eu gosto bastante, rs, fiz um

atendimento de um senhor, 76 anos,

tabagista a vida inteira, com grandes

traumas psicológicos e sem ereção a 34

anos...É, sem nenhuma ereção a mais de

34 anos, nem as matinais. Ele já tinha

passado por urologista, cardiologista,

nutricionista e psicólogos, nada

resolveu...Ele chegou com uma pasta

cheia de exames, ah, um grande detalhe,

ele era surdo de um ouvido. Foi um

grande desafio. Mas ele confiou em mim

e tentamos. 

Primeira e segunda consulta sem

nenhum resultado. Na terceira consulta

tivemos um pouco de retorno, uma luz...

Continuamos firme e forte. Após uma

semana de exercícios intensos, acordei

uma mensagem linda ''-Ana, eu tive uma

ereção e sou o homem mais feliz do

mundo"

8. Quais os seus próximos planos?

Vender cursos online, formar novos

profissional e expandir a clínica.

Algumas  dessas coisas já estão em

processo e em breve compartilho tudo

com vocês.

9. Qual conselho você da pra quem
esta com relacionamento ruim e não
sabe o que fazer?

Primeiro, não esperar ficar ruim, rs, é

muito importante que as pessoas não

esperem chegar nesse nível para

procurar um profissional para auxiliar, é

muito mais fácil aprender sorrindo do

que chorando. Após sentir o desgaste

início ou extremo do seu

relacionamento, não tome decisão

precipitada, relacionamentos são

valiosos e nem sempre temos a razão

que acreditamos.

10. Qual a mensagem que você dá pra
quem esta iniciando sua profissão ou
esta pensando em começar?

O medo é natural, mas a procrastinação

é opcional. É muito importante tomar a

decisão, logo em sequência as

consequências passam a ser uma

necessidade e isso faz com que

tenhamos mais garra para conquistar

novas coisas, almejar, criar e crescer. É

um caminho e eu posso garantir, vale

muito a pena! Nós precisamos de mais

profissionais na área.
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Acesse agora  ou Agende sua Consulta

https://www.instagram.com/anaflaviadrumond/
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A agressão verbal e a violência
psicológica são as formas mais sutis
de abuso. Isso porque as marcas
não são físicas, não são visíveis. 

É preciso ter um olhar mais
profundo para identificar que uma
mulher (ou homem) esteja
passando por isso.

A violência verbal é um
comportamento agressivo, quando
palavras danosas com a intenção
de ridicularizar, humilhar,
manipular ou ameaçar são
constantes. 

AGRESSÃO VERBAL:
UMA DESTRUIÇÃO
SILENCIOSA NO
RELACIONAMENTO

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

MELISSA VIANA

A violência psicológica está ligada à
agressão verbal, já que a primeira é
uma consequência da segunda.

No início do relacionamento não é
tão fácil identificar, visto que a
mulher está anestesiada pela
paixão, o que não permite ver os
pontos negativos da parceria. 

Além disso, o abusador está
investindo na fase lua de mel, onde
trabalha na conquista da vítima
ganhando a confiança da mesma. 

À medida que a intimidade vai
aumentando, ele vai mostrando sua
verdadeira face.

A agressão verbal não se limita a
apenas gritos e xingamentos
extremos, nem sempre a
brutalidade das palavras está tão
explícita quanto imaginamos.

O abusador precisa de alguma
forma se impor, é manipulador. Ele
reage dessa maneira sempre que se
sente ameaçado ou tem
necessidade de se auto afirmar.

A vítima se sente confusa, ignora os
sinais de abuso emocional. 

Quando chega a questionar a
parceria, é acusada de ter causado
aquela situação e, então, se sente
culpada e chega a pedir desculpas
por ter provocado o outro.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



No dia a dia do relacionamento, é
normal que haja discussões, alguns
atritos, afinal somos diferentes uns
dos outros. 

Quando as brigas começam a ser
frequentes e o respeito se ausenta,
é um forte indício de que a situação
não está bem. 

Perceba que a tendência é o
aumento gradual das agressões
verbais, vai piorando até que um
dia chega à agressão física.

Apesar de se configurar crime
previsto na Lei Maria da Penha, a
agressão psicológica caracterizada
por ofensas, humilhações e abuso
verbal, não são valorizadas. 

Quando chega a esse ponto, as
feridas da alma já são profundas o
suficiente para causar baixa
autoestima, auto desvalorização
como pessoa, vergonha, depressão,
crises de ansiedade e crises de
pânico.

“As cicatrizes da crueldade mental
podem ser tão profundas e
duradouras quanto as feridas de
socos ou tapas, mas muitas vezes
não são tão óbvias. 

De fato, mesmo entre as mulheres
que sofreram violência física de um
parceiro, metade ou mais relatam
que o abuso emocional do homem
é o que está causando maior dano
a elas”. Lundy Bancroft
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O gaslighting: Manipulação.

É doloroso quando aquele homem,
com quem você gostaria de dividir
seus dias, de repente se torna
irreconhecível. 

Você se contenta em receber as
migalhas que restaram daquele
amor.

A realidade é que, a cada
humilhação e agressão verbal
sofrida, deflagrada por quem
amamos, vai doendo
absurdamente mais. 

A mente começa a ficar em alerta,
sem saber quando será o próximo
ataque. 

Você vive pisando em ovos, pensa
mil vezes antes de dizer algo que
possa ativar o gatilho de sua
parceria.

Às vezes, em uma conversa, para
tentarem se entender, a parceria
não assume o que disse e te
convence de que foi uma
armadilha mental, que isso não
aconteceu. 

É, parece que você está ficando
doida. 

Pois tenho uma explicação
coerente para essa atitude: 

Este termo se refere a casos em que
o abusador reverte toda a situação
para que a vítima assuma a culpa
por ter sido agredida verbal ou
fisicamente. 



Ela se sente confusa e acaba até
mesmo pedindo desculpas ao seu
abusador. 

Pensa ter sido a culpada por tudo o
que aconteceu. 

Essa é mais uma característica do
relacionamento abusivo.

Discussões e conversas são normais
no relacionamento. 

O sinal de alerta vem quando o
outro se exalta e o respeito não se
faz mais presente. Veja alguns dos
sinais de abuso emocional.

O abusador acusa sua vítima de ter
causado aquela situação, mas não
diz claramente o que provocou
aquilo. 

Ele nunca tem argumentos
convincentes e, quando
questionado sobre isso, fica mais
nervoso e se esquiva.

1. CRÍTICAS À APARÊNCIA.
 O abusador deprecia a parceira por
seu peso, cor de pele, cabelo,
unhas, estilo, jeito de rir, jeito de
falar. 

A vítima se sente envergonhada de
suas características e procura se
adequar ao gosto da parceria para
se sentir digna de seu amor, seu
carinho e ser bem tratada.

3. XINGAMENTOS
Neste momento a agressão verbal
já é clara, direta, com palavras que
lhe ferem propositalmente.
Expressões como: “Burra”, “Lerda”,
“idiota”, “retardada igual fulana”,
“lixo”, “fresca”, “fracassada”, “não
serve pra fazer nada”, e outras
humilhações piores.

“Paus e pedras podem quebrar
meus ossos, mas suas palavras...
elas destruirão minha alma.”
Cassandra Giovanni

4.OS ARGUMENTOS
SÃO IRRELEVANTES

2. DESPREZO PELAS
REALIZAÇÕES

As suas conquistas não chegam
nem perto do que a sua parceria é
capaz de realizar, e ela faz questão
de deixar isso bem claro. 

Ou, diz que se não fosse pela ajuda
que você recebeu nunca alcançaria
tal conquista, você não tem mérito
pelo que realiza. 

Diz que foi sorte ou alguma
situação alheia ao seu talento.

5. A CONVERSA NUNCA É
TRANQUILA
Sua fala é interrompida a todo
instante, o abusador é agressivo
com as palavras, normalmente tem
o tom de voz mais alto. 

Ele sempre tenta se impor, não
aceitando outros pontos de vista.



É uma prática abusiva que se refere
a manipulação, negação e
distorção de fatos ou informações.

A vítima duvida de suas percepções
quando o abusador afirma que ela
“está exagerando” e é “fresca
demais”, que ela está inventando
coisas que “nunca aconteceram”.

Ele é tão convincente que a vítima
questiona sua própria sanidade
mental e acaba pedindo desculpas
por suas atitudes.

A vítima chega ao ponto de pedir a
um terceiro de confiança que lhe
diga que ela não é doida, que ele
lhe lembre o que ela passou, para
que ela não retroceda na decisão
de seguir a vida.

Para quem está no “olho do
furacão”, é extremamente difícil
perceber que está vivendo um
relacionamento abusivo. 

O abusador é mestre no uso de
palavras sedutoras, sabe quando
dar o amor e quando retrair-se, ele
é altamente persuasivo e não é
nada fácil identificar suas malícias.

7. COMENTÁRIOS
DEPRECIATIVOS
Os comentários de uma pessoa
agressiva costumam ser
depreciativos, atacando a
autoestima e auto confiança da
pessoa agredida. 

Você percebe que o alvo dos
ataques são os seus pontos que ele
mais conhece. 

Ele tem a intenção clara de lhe ferir.

Diz que “Não sabe o que é capaz de
fazer se ela lhe deixar”, ou 

“Você nunca mais vai ver seus
filhos”,

“Você nunca vai arrumar uma
pessoa que te aguente como eu te
aguento”.

10.  GASLIGHTING

8. PIADAS E
BRINCADEIRAS
QUE MAGOAM
Usa de fatos ocorridos com você
para lhe constranger, para que seja
piada diante dos amigos ou da
família. 

Fala de seus defeitos para te ferir.

 Você sente um cansaço emocional
enorme após interagir com essa
pessoa, fica sem energia. Para baixo
e chateado.

9. AMEAÇAS E
CHANTAGENS
Insinuações veladas ou
intimidações violentas contra a
vítima ou contra uma pessoa que
ela ama. 

Muitas vezes o abusador usa os
filhos como arma. 
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E, por mais que peçamos desculpas
pelo que falamos, as marcas ficam”.
Isso significa que, mesmo após o
fim de um relacionamento abusivo,
os traumas são persistentes.

É preciso buscar ajuda para passar
pela fase de luto, superar a culpa e
não retroceder em sua decisão. 

Ter paz consigo mesma.

A parceria, quando não usa de
palavras agressivas, possui uma
forma grosseira de reagir ao que
não lhe agrada apenas pelo jeito de
olhar ou de falar. 

O abusador não se reconhece nessa
posição, ele entende que é natural
agir dessa forma, está ligado à sua
personalidade.

“ As cicatrizes que você não
pode ver são as mais difíceis de
curar” Astrid Alauda

“Após retirar todos os pregos, a
tábua continuou perfeita como
antes? ”, a resposta foi “Não. ”

“Pois é, meu filho, assim são as
palavras, depois de ditas, elas
não voltam. 

 A vítima adoece e vai se
debilitando aos poucos, perde a
vontade e força para viver.

Gosto muito de citar uma história
que envolve um filho muito irritado,
que não conseguia controlar sua
raiva, brigava e gritava com todos
ao seu redor e seu pai tomou uma
sábia decisão.

Deu ao garoto uma tábua, um
martelo e muitos pregos. 

E disse a ele que, toda vez que ele
se sentisse muito zangado e
dissesse algo de ruim a outra
pessoa, que ele batesse um prego
na tábua. 

E assim ele fez. 

A tábua foi se enchendo de pregos. 

Ao final, o pai disse ao filho que
retirasse os pregos daquela tábua,
isso significaria as vezes que ele
pedia desculpas por suas atitudes
grosseiras. 

E assim o filho fez.

Ao retirar os pregos, o pai
perguntou a ele: 

 

TRATAMENTO
DO SILÊNCIO
Uma maneira muito comum de o
abusador punir sua parceira por
algo que ele não gostou, é através
do tratamento do silêncio. 

Essa é uma das torturas mais
dolorosas em um relacionamento.

Conhecida como indiferença, o
parceiro não conversa, não dialoga,
se ausenta totalmente e trava uma
verdadeira batalha psicológica com
sua vítima.

Com a autoestima abalada, a vítima
não sabe quando o abusador lhe
terá como digna de suas atenções,
carinhos e palavras novamente.
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PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.

FORMAS DE AGRESSÃO

Piadas depreciativas quanto ao
peso, cor, estilo, jeito de ser;

Palavras grosseiras e danosas;

Olhar que condena as atitudes;

Tratamento de silêncio;

Manipulação visando confusão
mental da vítima.

Como relatado anteriormente
existem várias formas de agressão
verbal:

E COMO CONSEGUIR
SAIR DESSA SITUAÇÃO?
Lidar com pessoas verbalmente
agressivas, requer muita cautela e
autocontrole para que essa
agressão verbal não se transforme
em agressão física. 

É preciso ter uma postura ativa,
procurar ter um diálogo aberto e
franco. 

Demonstrar o quanto a atitude
daquela pessoa lhe machuca, é
desagradável e prejudica a relação.

Não se deixe dominar pela raiva,
pela agressão. 

Reagir da mesma maneira só
aumentará a tensão do momento e
fará com que o abusador se sinta
desafiado.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU

CONSELHO GRATUITAMENTE.

Sempre indico começar com um
diário. Isso fará com que sua mente
grave os bons e maus momentos.

Você terá uma idéia mais concreta
da realidade e poderá tomar
decisões mais centradas. 

Escreva exatamente as frases,
palavras que você ouve, escreva no
mesmo dia ou momento seguinte
ao fato, pois depois você terá
certeza de que escutou aquilo.

Se mesmo conversando
abertamente com sua parceria, não
for possível transformar seu
relacionamento de forma a viver
saudável e intensidade amorosa,
procure ajuda profissional.

O Especialista da Saúde e Bem
Estar do Casal está apto a lhe ouvir,
prestando um atendimento
profissional, sigiloso e lhe indicará o
caminho mais rápido e eficaz para
transformar seu relacionamento, a
começar de você mesma.

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
https://www.institutommacademy.site/espaconovodia
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Acesse agoraAcesse agora    ou Agende sua Consultaou Agende sua Consulta

https://www.instagram.com/melvianaoficial
https://wa.me/5531992051205?text=Ol%C3%A1,%20vi%20na%20revista%20e%20quero%20saber%20mais.


Se você está interessada(o) em
estudar e tornar-se um
especialista da Saúde e Bem-
Estar do casal, mas não tem
condições financeiras, não se
preocupe!

Pois foi pensando em pessoas
que se encontram nessa
situação que foi criado o
Programa Bolsa Solidária 2022. 

Com esse programa você pode
receber Bolsa até 100% no valor
total do Curso.

Verifique se sua cidade está
liberada. 

Clique abaixo para saber como
funciona o programa.

Mas, e após se formar, o que vai
acontecer? Primeiro, você vai
receber sua Carteira de
Especialista da Saúde e Bem-
estar do Casal Internacional, em
duas versões: Impressa e
Digital, assim, você pode ser
identificado como um
profissional especialista e
qualificado.

Segundo, você pode ter acesso
ao Programa de Qualificação
Continuada, esse programa foi
criado para que o profissional
especializado sempre esteja
atualizado sobre sua carreira.

Desta maneira, além de ganhar
mais conhecimento, também vai
ganhar mais confiança de seus
clientes. E a melhor parte deste
programa é que ele é gratuito!

Além deste ótimo programa,
você vai participar da
Aceleradora. Nela você aprende
a vender seus trabalhos, suas
consultas, seus livros e cursos.

Você aprende do ZERO como
realizar lançamentos e como
faturar de 
R$ 20.000,00 a R$ 1000.000,00
em 7 dias.

PROGRAMA
BOLSA-SOLIDÁRIA
2022

ME TORNEI
ESPECIALISTA, E
AGORA?

EU QUERO

EU QUERO
SABER 

http://institutommacademy.site/
http://institutommacademy.site/
http://institutommacademy.site/crs
http://institutommacademy.site/
http://institutommacademy.site/
http://institutommacademy.site/
http://institutommacademy.site/


RESPONDA AGORA

Responder

A

B

C

Estou muito satisfeito(a)

Não estou satisfeito(a)

Estou "meio" satisfeito(a)

http://comunidadeone.site/
http://comunidadeone.site/
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Bernardo Lins, maquiador e

artista visual há 24 anos, venho

acumulando experiência na

área da maquiagem, moda e

arte. Acredito que todo

conhecimento não deve ser

guardado, por isso compartilho

os mesmos. 

Para os episódios, abordo

temas relevantes para esses

universos. Tudo junto e

misturado. Seja bem-vinda e

seja bem-vindo. Podcast

MAQUIARTE: tudo sobre o

universo da maquiagem, moda

e arte.

Ouvir Podcast

Este Podcast é voltado para

quem é acadêmico de direito

ou que está se preparando para

concursos públicos.

 Chegamos a marca de 1 Milhão

de inicializações e somamos

mais de 90 mil ouvintes.

Ouvir Podcast

https://anchor.fm/maquiarte-bernardo-lins
https://anchor.fm/maquiarte-bernardo-lins
https://open.spotify.com/show/2pkyC2QTux13zTZa2f6hU1?si=5fiam2oBTeW0zpx8J3zCeA&dl_branch=1&nd=1
https://open.spotify.com/show/2pkyC2QTux13zTZa2f6hU1?si=5fiam2oBTeW0zpx8J3zCeA&dl_branch=1&nd=1
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JOANA LETÍCIAJOANA LETÍCIA

VOCÊ SABE OVOCÊ SABE O
QUE É BDSM?QUE É BDSM?  
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 “Bondage e Disciplina”,
 “Dominação e Submissão”,
 “Sadismo e Masoquismo”.

Talvez você conhece, e já tenha até
praticado sem saber. Quer saber
mais então acompanhe a leitura.

BDSM é uma forma de
relacionamento adulto entre dois
ou mais parceiros e seu acrônimo é
definido da seguinte forma:

O BDSM é mais do que um grupo
de fetiche, para muitos é uma
filosofia de vida, uma arte ou
somente um elemento adicional a
um ato sexual ou erótico. 

VOCÊ SABE O QUE É
BDSM? O QUE
SIGNIFICA?

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

JOANA LETICIA

É um mundo que engloba um
conjunto variado de
comportamentos e práticas. 

Este tipo de relacionamentos, que
pode ou não ser adaptado como
estilo de vida, inicia-se com
consentimento acordado entre
ambos, do contrário, configura-se
abuso.

Porém todavia nesse mundo você
pode ser você mesmo sem medo
de ser reprimido pelo seu fetiche
ou fantasia. 

Ao contrário que muitos pensam,
BDSM não é só dor  é uma viagem
sensorial.

É um jogo de sedução e erotismo
com intuito de obter prazer sexual
através da troca erótica de poder,
que pode ou não envolver dor,
submissão, tortura psicológica,
cócegas e outros meios. 

Por padrão, a prática é provocada
pelo(a) Dominador(a) e sentida
pelo(a) Submisso(a).

Alguns praticantes podem aderir
também a fetiches que não fazem
parte deste grupo, como por
exemplo o Voyerismo, a Podolatria,
entre outros. 

Ou praticar somente o que lhes
agrada de dentro da sigla BDSM.



 “É Violência Doméstica!”

Dentro do BDSM tudo pode, desde
que siga três regras básicas: SSC.
São, Seguro e Consensual. 

Qualquer ação que se diga dentro
desse mundo de práticas que
muitos chamam fetichistas, mas
que não tenha qualquer uma
dessas três regras, não é BDSM.

O conceito fundamental sobre o
qual o BDSM se apóia é que as
práticas devem ser SSC (São,
Seguro e Consensual). 

SÃO 
É saber diferenciar entre a fantasia
e a realidade, também saber
distinguir a doença mental e a
sanidade (existem muito relatos
sendo distorcidos, com objetivos
fantasiosos, os quais não
representam em nada uma real
situação dos relacionamentos
envolvidos no S/M). 

CONSENSUAL 
É saber respeitar o limite imposto
por cada um dos participantes
durante todo tempo. 

O consentimento é o ingrediente
fundamental e primordial .

Entenda que o mesmo
comportamento pode ser
criminoso sem o consentimento e
prazeroso com consentimento. 

Os praticantes fazem o uso da
Safeword (palavra de segurança
que tem por objetivo avisar o
momento em que se deve diminuir
a intensidade da cena ou até
mesmo pará-la por completo). 

Visto também que essa sigla é
relativamente aberta, ninguém
pode controlar de fato seu
significado, pois a interpretação da
mesma é individual.

E adaptou-se a grande maioria dos
praticantes espalhados pelo
mundo, e para complementá-la e
esclarecê-la, originou-se o RACK e o
Edge play. 

A questão SSC é relativa, não pode
ser vista de forma simplista ou
generalizada. 

Nem tudo que é seguro para uma
pessoa será igualmente seguro
para outra, e vice-versa. 

O objetivo dessa criação foi para
formar um ideal ou uma forma
para definir o SM mas, uma 

SEGURO 
É conhecer e dominar as técnicas e
práticas, se preocupar com a
segurança dos envolvidos, então a
segurança seria proteger você e seu
parceiro das doenças sexualmente
transmissíveis.

Bem como evitar danos
permanentes, tanto ao corpo do
BOTTON quanto ao seu psicológico. 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



alternativa segura e um objetivo
viável para o parceiro, definindo um
comportamento viável ou não
aceitável pelo parceiro. 

O SSC, por si só, não é suficiente
para livrar-lhe de uma situação de
risco.

Porém é um ótimo ponto de
partida para o estabelecimento de
relações com um nível segurança
maior.

Rissck: Fetiches consensual seguros
e são com riscos informados. 

É um SSC bastante técnico. 

Cheio de análises de risco – e que
naturalmente comporta coisas
mais complicadas que uma simples
chicotada, mas ainda assim seguras
e sãs. RISSCK também possui
palavra de segurança. 

Ele é muito mais focado em
relações 24/7. 

Rack:Tara consensual consciente
de risco. 

Criada para se contrapor ao SSC.
Enquanto no SSC as pessoas estão
seguras pela safeword, no RACK
elas estarão conscientes do risco 

Risk-Aware: (determinação de
riscos) 

Ambos, ou todos o parceiros, estão
bem informados dos riscos
envolvidos na atividade proposta. 

Saiba que as atividades dentro do
BDSM não envolvem
necessariamente a penetração mas,
de forma geral.

É uma atividade erótica e as
sessões geralmente são permeadas
de sexo, mas não é uma regra a ser
seguida. 

O limite pessoal de cada um não
deve ser ultrapassado, assim, para o
fim de parar a sessão/prática, é
utilizada a SAFEWORD (palavra de
segurança) que é pré-estabelecida
entre as partes. 

Como anteriormente dito, a sigla
BDSM é um acrônimo  quê se
baseia em três pilares, descritos
abaixo: 

Quando nos referimos a esse tema
bem extenso, não estamos falando
de uma única prática sexual. 

Mas diferentes disciplinas estão
escondidas nessas 4 letras BDSM. 
Praticar não significa que todas as
variantes sejam realizadas na
mesma experiência sexual. 

Cada um pode decidir o quanto vai
vivenciar em cada disciplina ou se
prefere focar em apenas uma delas. 

 Se você quer saber o que
realmente é, devemos primeiro
entender o que está escondido por
trás de cada uma dessas letras. 

Tudo dentro da subcultura BDSM é
apresentado em forma de tríades,
os 6 fetiches contidos no acrônimo.
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B & D significa Bondage e
Disciplina relacionamento
TAMER/BRAT ou T/B. 

D & s significa Dominação e
submissão relacionamento
DOM(ME)/SUB ou D/s. 

S & M significa Sadismo e
Masoquismo relacionamento
MESTRE /ESCRAVO(A) ou S/M.       

Bondage é um tipo específico
de fetiche, onde a principal
fonte de prazer é a privação de
sentidos, como amarrar e
imobilizar seu parceiro ou
pessoa envolvida. 

Pode ou não envolver a prática
de sexo com penetração.

Self-Bondage: é feito em si
próprio, o ato de se amarrar!
Deve se ter muito cuidado ao
praticar. 

Water-Bondage: é feito debaixo
d'água, ou que contenha água.

 Disciplina diz respeito à técnica
de disciplinar ou ser
disciplinado por uma pessoa
para os mais diversos fins.

Assim sendo temos: 

Pode ser feito com cordas, filme
plástico, camisa de força, roupas,
etc... Pode ser usado para
disciplinar o Bottom. 

Dominação e submissão é uma
dinâmica de relacionamento
onde uma pessoa se submete a
outra, que toma o controle da
situação. 

Sadismo a palavra vem do
romancista Donatien Alphonse
François de Sade, mais
conhecido como o Marquês de
Sade, que passou a maior parte
de sua vida na prisão por abusar
e torturar donzelas. 

Masoquismo é o oposto de
sadismo e é quando alguém
gosta de receber dor ou sente
prazer ao se imaginar sentindo
dor. 

Embora seja consentida, a
disciplina geralmente vai além de
uma simples relação de dominação
porque, para reforçar as mudanças
de comportamento desejadas, é
preciso treinar a pessoa e fazê-la
ultrapassar os próprios limites..

É o caso de alguém que permite
que outra pessoa o amarre,
humilhe, espanque e mande fazer
coisas, por objetivos que podem ser
ou não ser sexuais. 

Há gente que gosta de uma
dominação estritamente financeira,
outras pessoas gostam que o
dominador controle a rotina, as
roupas, a dieta. 

Então Sadismo é quando uma
pessoa sente prazer em provocar
dor a outra pessoa.
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Práticas , Fetiches & Fantasias. 

Algumas práticas do BDSM 

Logo depois veremos; 

Medical Play; Pet Play; CNC
(Consensualidade não consensual);
Edgeplay; Chuva Dourada, Prateada
e Marrom; Facesitting; FLR -
Female-led relationships
(relacionamentos com liderança
feminina); Castidade; Ordenha da
próstata; Urethral Play e CBT - Cock
and Ball Torture (tortura do pênis e
do escroto) estão entre as práticas
principais de BDSM. 

Fetiches são práticas, que
absolutamente todos fazem, tanto
no BDSM quanto fora. Ser
amarrado (bondage) é uma prática
fetichista que usamos dentro do
BDSM. 

Dominação e submissão é uma
dinâmica de relacionamento
onde uma pessoa se submete a
outra, que toma o controle da
situação. 

Sadismo a palavra vem do
romancista Donatien Alphonse
François de Sade, mais
conhecido como o Marquês de
Sade, que passou a maior parte
de sua vida na prisão por abusar
e torturar donzelas. 

Masoquismo é o oposto de
sadismo e é quando alguém
gosta de receber dor ou sente
prazer ao se imaginar sentindo
dor. 

Embora seja consentida, a
disciplina geralmente vai além de
uma simples relação de dominação
porque, para reforçar as mudanças
de comportamento desejadas, é
preciso treinar a pessoa e fazê-la
ultrapassar os próprios limites..

É o caso de alguém que permite
que outra pessoa o amarre,
humilhe, espanque e mande fazer
coisas, por objetivos que podem ser
ou não ser sexuais. 

Há gente que gosta de uma
dominação estritamente financeira,
outras pessoas gostam que o
dominador controle a rotina, as
roupas, a dieta. 

Então Sadismo é quando uma
pessoa sente prazer em provocar
dor a outra pessoa.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

“Pesquisas e especialistas
definem fetiche como todo
objeto que desperta o
interesse sexual por algo, ou
alguém. 

O fetiche ocorre quando
ocorre a excitação sexual
a partir de uma situação
ou objeto, não
relacionados ao sexo/ato
sexual, mas que, de forma
estranha ou não
proporcionam prazer à
alguém.” 



Fantasias sexuais é
denominada fantasia sexual
tudo aquilo que imaginamos ou
desejamos vivenciar
sexualmente, podendo ser
possível de realizar ou não.

Não é uma exclusividade feminina,
mas são elas as mais interessadas.

Lugares inusitados, tipos de roupas,
uniformes, profissões, tudo isso
alimenta as fantasias femininas e e
masculinas permite que ambos
soltem a imaginação e livrem-se de
seus pudores no momento a dois. 

As formas de relacionamento no
BDSM são muito diversificadas,
podendo ir de uma parceria
esporádica/eventual, até a relações
duradouras e fixas. 

Mas se faz importante atenção e
dedicação, e tendo essas três
coisas, você terá uma ótima
experiência no mundo BDSM.

Se você tem vontade de entrar para
esse mundo a primeira coisa que
você deve saber é que no BDSM
nem tudo é preto e branco, existem
diferentes intensidades e você
sempre será aquele que terá a
última palavra para decidir até
onde quer se envolver. 

Você deve estar ciente de seus
limites e experimentar o BDSM de
uma perspectiva de prazer.

Seguindo o surgimento de
romances eróticos que tratam do
assunto, o BDSM tem sido
reconhecido mais em nível social e
tem despertado a curiosidade de
quase todos. 

Mas, apesar desse sucesso, ainda
existem crenças e objeções
errôneas sobre essas práticas e
todos que as realizam.

Houve uma falsa crença de que o
BDSM uniu dor e sadismo a ponto
de distorcer sua prática, tratando
essa disciplina como um desvio
sexual que beirava o abuso físico. 

Nada mais longe da realidade,
BDSM implica um consentimento
mútuo de todas as partes
envolvidas que são delimitadas por
contratos acordados e palavras de
segurança para interromper a
sessão, se necessário. 

Em uma conversa com um amigo
sobre relacionamentos envolvendo
práticas de dentro do BDSM ele me
disse com uma cara de susto.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

“Mente aberta
para novas
experimentações,
conversa aberta e
confiança”. 



“Nossa você gosta desse tipo de
coisas , de ser asfixiada?” 

 Você quer começar neste
mundo, mas não sabe por onde
começar? 

De imediato eu dismestifiquei essa
ideia toda errada sobre o BDSM ser
somente bater, apanhar e ser
enforcada.

Muitas pessoas escutam algo
relacionado a essa prática pensa
automaticamente em tortura e dor.

Mas não é bem assim: as práticas
do BDSM podem ou não envolver
dor, tortura psicológica e outros
meios para gerar prazer – tudo
depende de cada pessoa. 

Os limites são marcados antes
mesmo de começar.

É feito acordo para ser saudável:
existe uma relação entre o poder e
o prazer, mas sempre consensual
entre seus praticantes. 

É muito importante ressaltar  a
questão de ser uma prática
consensual. 

Então, antes de iniciar qualquer
experiência em BDSM, converse
com o seu Dom para esclarecer os
limites para os dois. 

Assim, será delimitado o que é ou
não permitido durante as sessões.

Talvez você tenha algumas dúvidas
ou preocupações que não
permitem que você dê o passo
final.

Tem alguma dúvida sobre esse
assunto, quer saber mais ou
começar a experimentar este
mundo BDSM? Baixe o nosso livro
para conhecer mais sobre a arte do
BDSM.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

PRECISANDO DE UM
CONSELHO SOBRE
ESTE ASSUNTO?

EU QUERO

ACESSE O PROGRAMA ESPAÇO
NOVO DIA E SOLICITE SEU
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LEIA AGORALEIA AGORA

#372 - Homem tem medo de
mulher segura

SEGURASEGURA

HOMEM TEMHOMEM TEM
MEDO DEMEDO DE
MULHERMULHER  

OUÇA AGORA!

Especialista da Saúde eEspecialista da Saúde e
Bem-estar do CasalBem-estar do Casal

Ouvir Podcast

http://comunidadeone.site/
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Terapeuta Especialista emTerapeuta Especialista em
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 Higiene masculina é um conjunto
de ações e hábitos que visam
promover a saúde, o bem-estar, o
asseio pessoal e a limpeza de todas
as regiões do corpo masculino.
 
Higiene íntima masculina são
cuidados básicos que todos os
homens deveriam ter para prevenir
irritações, infecções e doenças no
órgão genital (pênis).
 

A falta de higiene íntima
masculina, pode acarretar
vários problemas como:

A HIGIENE INTIMA
MASCULINA,
REQUER CUIDADOS
QUE MUITOS
HOMENS, NÃO
ADOTAM.

O QUE É HIGIENE
ÍNTIMA
MASCULINA?

 Sensação de coceira;
Mau cheiro;
Aumento da sensibilidade;
Ligeiro inchaço na glande;
Presença de secreção
esbranquiçada ou transparente;
Dor ou queimação ao urinar

 Principais
sintomas são: 

BALANITE:  

UMA INFLAMAÇÃO
NA GLANDE, QUE
PODE SE ESTENDER
AO PREPÚCIO
(NESSE CASO A
INFLAMAÇÃO
RECEBE O NOME DE
BALANOPOSTITE).



Em alguns casos, pode ainda
tornar-se difícil puxar a pele que
cobre o pênis, pois esta fica
mais inchada e apertada devido
á inflamação.

CANDIDÍASE: 

UMA INFECÇÃO
CAUSADA PELO
FUNGO CÂNDIDA.
O FATOR PODE
ESTAR LIGADO A
BAIXA IMUNIDADE
E DIABETES,
PORÉM, O MAIS
COMUM É A FALTA
DE HIGIENE
ÍNTIMA.

Odor forte;
nchaço na glande;
Muita coceira;
Corrimento branco;
Dor ao urinar;
Dor no ato sexual;
Rachadura na pele do pênis.

 Principais
sintomas são: 

AUMENTO DE
RISCO DE
SURGIMENTO
DE CÂNCER
DE PÊNIS.  

ENTRE A GLANDE
(CABEÇA DO PÊNIS) E O
PREPÚCIO (PELE QUE
RECOBRE O ÓRGÃO)
FICA UMA SUBSTÂNCIA
CHAMADA ESMEGMA,
AO SE ACUMULAR ELA
PODE GERAR UM
PROCESSO
INFLAMATÓRIO LOCAL
CONSTANTE QUE LEVA
AO CÂNCER.

Mudanças na pele, com área
que fica mais grossa;
Alteração da cor;
Nódulo ou ferida que sangram e
não cicatrizam;
Erupção cutânea vermelha sob
o prepúcio;
Pequenas feridas escamosas;
Crescimento de manchas
marrom-azuladas planas;
Fluídos malcheirosos ou
sangramento sob o prepúcio;
Inchaço na pele do pênis;
Nódulos na virilha (quando o
tumor alcança os gânglios
linfáticos)

 Principais
sintomas são: 



 Segundo dados do DataSus, mais
de mil homens tem o pênis
amputado todo o ano no Brasil. 

As causas são sempre as mesmas,
negligência com os cuidados
íntimos masculinos que evoluem
para doenças e câncer peniano.

 COMO FAZER?

 Puxar o prepúcio (pele que
recobre a cabeção do pênis) até
o aparecimento total da glande;

 Lavar com água e sabonete
sobre a superfície da mucosa,
até sair toda a gordura
acumulada (esmegma)

 Estender essa limpeza aos
testículos, virilha e ânus.

Na hora do banho também é
importante lavar o pênis com
especial atenção. 

Além de evitar o mau cheiro, a
limpeza ajuda a prevenir infecções
por fungos, bactérias e câncer de
pênis.
 

Para realizar a higiene
intima na região da forma
correta, é necessário:

Vale ressaltar que a atenção na
higiene deve ser redobrada nos
homens que não operam a fimose,
já que o prepúcio estreita a
passagem da glande, o que facilita
o acúmulo de sujeira.
 
Outra informação muito
importante e muitas vezes não é
tão lembrada, após a relação sexual
e importantíssimo lavar o pênis. 

A limpeza ajuda a remover o
lubrificante do preservativo que se
mistura ao sêmen. 
 
Nas relações sem proteção
também deve ter a mesma higiene,
para remover o resíduo do esperma
misturado ás secreções vaginais. 

Apesar de não garantir a proteção,
a lavagem pode diminuir a
probabilidade de infecção.
 
Lembrando que a higiene íntima
do homem, vai além de enxaguar e
ensaboar o órão genital durante o
banho. 

EXISTEM
OUTROS
CUIDADOS
QUE OS
HOMENS
DEVEM TER:



  Trocar de cueca
todos os dias;

 Evitar usar cuecas
apertadas.

 Aposte nas cuecas
com tecido de
algodão

secreções podem se acumular na
cueca, por isso, é muito importante
que a peça seja bem lavada. 
O ideal é que a peça seja lavada
diariamente, assim como trocada.
 

Saiba que isso pode influenciar na
qualidade do sêmen.

Quando os testículos ficam muito
próximos do abdômen, onde a
temperatura do corpo é maior,
pode causar danos temporários na
quantidade e qualidade dos
espermatozoides.

pois melhor absorvem a
transpiração. 
As cuecas samba-canção/boxer
também são ótimas opções por
serem mais largas, possibilitando
maior circulação de ar. 

Porém, não há estudos que
comprovem que o uso de cuecas
apertadas cause alguma doença.

 Lavar as mãos; 

 Enxugar o pênis, 

Depilação, 

Não somente após urinar, temos
que lavar as mãos antes de urinar,
evitando o contato de bactérias e
fungos com a região genital, isso
por que as mãos em contato com o
pênis podem contaminar a
mucosas e a pele da região.
 

por mais que não seja tão comum,
esse ato pode evitar e reduzir as
chances de sobras de urina ficarem
na cueca.

A urina é rica em amônia, por isso,
quando em contato com a pele, as
chances de inflamações e infecções
aumentam.

depilar os pelos pubianos são uma
proteção do organismo contra as
bactérias, sendo assim, não é
preciso que os mesmos sejam
depilados por completo. 

O mais recomendado é que seja
feita uma boa higiene diária e
manter os pelos aparados. 

A região genital bem limpa e os
pelos aparados evitam as chances
de fungos e bactérias na região.



 A higiene intima
ajuda nas seguintes
prevenções: 

 Proliferação de bactérias,
fungos e infecções;

 Surgimento de câncer, embora
raro, esse tipo de tumor maligno
pode levar à amputação do
órgão e até mesmo a óbito.

 Ajuda a não prejudicar a sua
parceira, pois as mulheres, em
função da anatomia dos seus
órgãos genitais.

 

 

 

São mais propensas a terem
alergias e ficam mais expostas ás
contaminações por fungos, vírus ou
bactérias.

O que faz com que contraiam
doenças sexualmente
transmissíveis com mais facilidade.

POR QUE É
IMPORTANTE?

A HIGIENE INTIMA É
MUITO IMPORTANTE
PARA A PROMOVER A
SAÚDE DO HOMEM, 
BONS HÁBITOS
DEVEM SER
ENSINADOS DESDE
CEDO E PRATICADOS
DIARIAMENTE.

POR ISSO MANTENHA
SEMPRE OS
CUIDADOS COM A
SUA HIGIENE ÍNTIMA,

E FAÇA
PERIODICAMENTE
UM CHECK-UP COM O
MÉDICO
UROLOGISTA.

 FIQUE ATENTO! SUA
SAÚDE ÍNTIMA É
COISA SÉRIA.
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Pois muitas vezes o casal quer
apenas testar algo diferente porque
a relação está monótona, é o que
alertou Maurilia e Gabriel, o casal
tropical há 12 anos no meio liberal.

É importantíssimo estudar o
assunto em primeiro lugar,
conversar entre o casal e entender
o que o parceiro ou parceira acha
sobre o assunto para que possam
de fato buscar outro casal para a
realização dessa prática.

"Me dava muito tesão pensar em
ver Gabriel com outra mulher, por
isso apresentei a ele essa
possibilidade" relatou Maurilia.

Muitas pessoas podem achar isso
muito estimulante e excitante. 

O diálogo é fundamental para
entender se a outra pessoa se sente
confortável e aceita a situação
também.

A conversa ajuda a entender os
limites de cada um, porque
durante o ato sexual pode haver
interação entre todos ou não.

"É muito importante estudar o
assunto antes, porque pode ser que
os iniciantes caiam em ciladas e
acabe não curtindo o momento.

Foi o que aconteceu comigo na
primeira vez, porque não fizemos
acordo e eu não queria ter
interação com outro homem" disse
Gabriel.

Nesse artigo você verá o que é
importante saber antes de partir
para a ação nessa vivência. 

Você verá relatos do casal
conhecido no meio liberal como
casal tropical, os nomes são fictícios
para proteger a identidade real do
casal.

Para o casal que está a fim de
experimentar essa nova experiência
é importante entender primeiro

Algumas coisas que são bem
importantes para que não haja
conflito entre o casal. SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



No meio liberal como chamam os
casais que praticam o swing o
acordo é fundamental, pois evita
essas frustrações,.

Com isso todos ficam cientes do
que é permitido ou não, ao
contrário do que a maioria pensa,
no meio liberal há respeito e tudo
acontece de forma consensual.

No meio liberal como chamam os
casais que praticam o swing o
acordo é fundamental, pois evita
essas frustrações.

Com isso todos ficam cientes do
que é permitido ou não, ao
contrário do que a maioria pensa,
no meio liberal há respeito e tudo
acontece de forma consensual.

Existe uma comunidade em que
sou participante que nela os casais
podem avaliar outros casais, assim
a plataforma concede ao casal que
for avaliado certificações e com isso
você pode ficar mais seguro com
relação a escolha do casal.

Nas comunidades você também
tem acesso a lugares onde
acontecem encontros que
possibilitam partir para o nível de
ação, os casais programam festas e
divulgam lugares assim você
descobre onde ficam localizadas as
casas de swing.

O perfil dentro das comunidades é
feito por casal e os dois têm acesso
a conta e especificam os que
buscam.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Por isso a pesquisa é muito
importante, para que você
encontre os locais em que o casal
se sinta seguro.

Toda casa de swing tem regras a
serem seguidas, solteiros pagam
mais caro para entrar e tem uma
quantidade de pessoas bem
reduzida, eles também não tem
acesso para os outros ambientes de
troca de casais se não forem
convidados.

Muitas coisas são permitidas mas
nada é obrigatório, você só faz o
que quiser, caso alguém não
cumpra as regras pode ser expulso
da casa e ficar marcado como
problema por outros casais e casas
de swing.

A privacidade dos casais é algo
levado em conta já que é proibido
entrar com celular. 

Dentro da casa você primeiro
encontra um ambiente como uma
boate onde tem o bar e a pista de
dança que é legal para interação
entre os pares, assim o casal se
comunica e descobre se rola
química e decide se quer partir
para o ato.

Se o casal quiser participar junto
com outros casais terá um espaço
para isso, mas algumas casas
também disponibilizam um
cantinho mais restrito caso o casal
não curta a exibição.

O casal pode optar por fazer a troca
no mesmo ambiente ou não, mas a
maioria prefere estar no mesmo
local porque é mais excitante



Então sabendo disso é importante
em primeiro lugar buscar conhecer
mais sobre o assunto antes de
querer partir para a ação, entender
seus sentimentos e conversar com
a sua parceria para chegar a um
acordo em tudo.

Conhecer pessoas do meio liberal e
estar em portais de comunicação
confiáveis é bem importante.

Porque isso vai ampliar sua
percepção e conhecimento sobre o
assunto e ajudar a ingressar de fato
no meio liberal.

Entender que tem respeito na
comunidade e que você deve
respeitar os limites dos outros,
tenha empatia.

"Nós não gostamos de ser
chamados como vadia ou
corninhos, porque soa como algo
desrespeitoso para nós" disse o
casal tropical. 

Não fique só nas suas vontades e no
que te dá prazer, pense também na
sua parceria, não queira forçar a
barra e passar por cima dos limites
do outro e focar em ter satisfação
própria.

E além das regras criadas para o
outro casal participante são
importantes também regras
internas, pode ter troca de
telefone? 

O casal pode conversar em perfis
separados?, esse tipo de coisa.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

-As regras são para serem
quebradas.

O que ficar de acordo
não pode ser quebrado,
no swing não existe a
frase: 

E o que eu acredito que é mais
importante é que os dois estejam
cientes de tudo, e que faça
realmente porquê quer, que não
seja algo que vá fazer para agradar
o outro. 

Conversem bastante sobre tudo,
sobre seus medos, prazeres, enfim,
deixe claro seus sentimentos e
intenções. 

Por fim, mais não menos
importante, o cuidado com a saúde
é fundamental, usar sempre
camisinha e tomar todos os
cuidados possíveis.

Bom espero que você tenha
aprendido os primeiros passos a ser
dado, você pode acessar minhas
redes sociais e agendar uma
consulta. 

Desejo a você um relacionamento
prazeroso e feliz, até o próximo
tema.
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SERÁ QUE ESCOLHI A
PESSOA CERTA PARA
CASAR?

Como é viver com uma pessoa
onde existe vários motivos para
desconfiar. 

Hoje mais que nunca casamento
influi diretamente na felicidade ou
infelicidade do ser humano. 

Ter um casamento feliz é como
viver no paraíso. 

Mas um casamento infeliz é a
concretização do próprio inferno. 

Se você perdeu a confiança do seu
parceiro, precisa mostrar que está
disposto a reparar a situação para
recuperar essa confiança. 

E não questionando se é a pessoa
certa para viver ao seu lado. 

Quando pergunto porque você se
casou com essa pessoa? 

A resposta vem no verbo passado
Ahhh eu o amava e era amada (o).
Isso quer dizer que não ama mais e
não se sente amada (o)?! Isso
mesmo!! 

Vem um silêncio e uma resposta
enrolada. 

Pois é os anos passam tudo mudou,
caímos numa rotina, filhos, brigas e
realmente não sei dizer o que sinto. 

E você está disposto investir no
casamento, fazer um
relacionamento com harmonia e
saudável. 

Quando vejo essa frase escrita em
uma revista confesso que meus
olhos ficaram regalados. 

Mas ao mesmo tempo me levou a
pensar quantas pessoas que estão
em um casamento, lindo,
maravilhoso e saudável por ter
escolhido a pessoa certa.

Mas em compensação quantos não
escolheram a pessoa certa e vive
um relacionamento doente, com
tristeza, amargura, dependência
financeira, simplesmente
casamento arrumado, obrigado por
vários motivos. 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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 E tirar essa dúvida que paira sobre
sua mente. 

E aí vem mais uma questão, mas só
eu que tenho que melhorar? 

E o parceiro (a) não vai fazer nada,
só eu??? 

Quando queremos mudar primeiro
é nós que mudamos para depois
sim fazer a total diferença nesse
relacionamento.
 
Só assim que o objetivo maior do
casamento é o aprimoramento,
quando um tem sabedoria o
parceiro (a) também tem sua
mudança. 

O casamento muitas vezes é
colocado a prova, para ter certeza
que nossa base está realmente
firme para aguentar algumas
tempestades. 

Um bom relacionamento é
baseado em uma boa
comunicação, entre o casal falando
o que um gosta ou deixa de gostar
e não levar para o lado pessoal e
sim para o amadurecimento de
ambos. 

Fazer o entendimento que aquilo
que o parceiro (a) está falando faz
sentido para ambos, faz toda a
diferença. 

E a base aí sim está firme com
certeza. 

E com esse objetivo é que poderá
dizer se seu cônjuge é a pessoa
mais certa para você. 

Assim sendo, todos devem
entender que os homens têm mais
dificuldades para expressar
sentimentos e emoções porque
foram, ou geralmente. 

são punidos quando expressam
seus sentimentos e emoções. Isso
não faz um gênero melhor do que
outro. 

Talvez indique a necessidade de
haver mais informação e
desconstrução das regras
socialmente impostas ineficazes na
identificação dos comportamentos
e habilidades humanas.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

PRECISANDO DE UM
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NÓS SOMOSNÓS SOMOS
MENOSMENOS

EXIGENTES DOEXIGENTES DO
QUE PENSAMOSQUE PENSAMOS

AO ESCOLHERAO ESCOLHER
NOSSO PARCEIRONOSSO PARCEIRO

OU PARCEIRAOU PARCEIRA
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NÓS SOMOS MENOS
EXIGENTES DO QUE
PENSAMOS AO ESCOLHER
NOSSO PARCEIRO OU
PARCEIRA
Hoje vou falar sobre, como nós
somos menos exigentes do que
pensamos ao escolher nosso
parceiro ou parceira.

Aposto que você pensou, SIM, eu
sou exigente, eu escolho bem a
pessoa que eu quero ao meu lado.

Mas posso dizer que a verdade não
é bem assim. Recentemente eu li
uma matéria na BBC Brasil sobre
este tema e me fez refletir.
Realmente não somo tão exigentes
assim como pensamos.

- mesmo com a tendência atual,
manifestada por jovens, de
rejeitar o casamento em favor
de uma abordagem calculada
para permanecer solteiro.

Nós queremos alguém com planos
de longo prazo similares aos
nossos. 

Alguém que nos atraia e com quem
possamos nos sentir confortáveis
em dividir casa, finanças e, talvez,
filhos.

Afinal, essa pessoa é a parceira de
vida - e, naturalmente, nós
presumimos que teremos cuidado
com essa decisão.

Mas, na verdade, talvez nós sejamos
menos seletivos com a pessoa com
quem passaremos nossa vida do
que pensamos. 

Pesquisas apontam inclinações
ocultas que indicam que nós
damos chances às pessoas, mesmo
se elas não atenderem exatamente
aos nossos critérios. 

E, quando escolhemos um parceiro
ou parceira, somos levados por uma
tendência psicológica chamada de
"viés de progressão" para
permanecer no relacionamento
sem rompê-lo.

Em outras palavras, somos
projetados para ficar em um
relacionamento amoroso, segundo
os psicólogos

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal
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Ainda assim, mesmo que instintos
evolutivos e pressões da sociedade
nos conduzam para a vida de
casado. 

E quando digo casado hoje
podemos dizer que não é somente
no papel mas um relacionamento
onde ambos se consideram
“casados”.

Conhecer nosso viés de progressão
poderá nos ajudar a entender por
que escolhemos determinados
parceiros e por que acabamos
ficando com eles.

Somos condicionados a pensar em
namoro como um processo de
seleção rigoroso. 

Mas lembre-se que temos a fase da
paixão, onde nosso cérebro é
inundado de dopamina e nossa
defesa emocional é desligada. E não
vemos os defeitos.

E eu já vi muita gente com namoros
ruins e pensaram, vamos casar,
morar juntos que vai melhorar e
depois vamos ter um filho que vai
melhorar. 

 Vocês perceberam que este tipo de
pensamento joga para o futuro a
felicidade, quando fizermos isso ou
aquilo vai melhorar.

Um estudo conduzido em 2020
pelo Centro de Pesquisa Pew em
Washington, nos Estados Unidos,
demonstrou que 75% dos norte-
americanos acham "difícil"
encontrar pessoas para namorar.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Os jovens também estão levando
mais tempo para se estabelecer. 

Além de priorizar a estabilidade
financeira, eles estão levando mais
tempo para se conhecer antes do
casamento do que as pessoas de
outras faixas etárias.

Especialistas das Universidade do
Oeste e Universidade de Toronto,
ambas no Canadá, defendem que
as pessoas não são tão seletivas
sobre seus parceiros quanto
pensam. 

Em julho de 2020, eles publicaram
seu estudo teórico resumindo as
formas como o viés de progressão
impulsiona as pessoas a começar e
manter relacionamentos com
menos critério do que elas
acreditam.

SUAS
DESCOBERTAS
FORAM DUAS: 
- Primeiro, que existem evidências
substanciais de diversos estudos
que indicam que as pessoas são
muito menos seletivas para escolher
alguém para namorar do que elas
pensam. 

As pessoas são atraídas por uma
variedade muito mais ampla de
parceiros potenciais do que
imaginam; elas estão dispostas a
ajustar seus padrões e relevar
possíveis falhas dos parceiros; 
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E também acabam rapidamente
ligadas a esses potenciais parceiros,
mesmo que eles não sejam
necessariamente seus parceiros
ideais.

Em um dos experimentos eles
descobriram, por exemplo, que a
maioria dos estudantes
universitários relatou que rejeitaria
potenciais parceiros que não
fossem atraentes ou que tivessem
alguma característica que os
participantes consideravam
"inaceitável", em uma situação
hipotética.

Mas esses números dispararam
quando o cenário de formação de
casais foi apresentado como sendo
real e não hipotético 

- o que indica que os estudantes
eram muito menos seletivos em
seus relacionamentos amorosos
que alegavam ser e que eles
superestimavam sua disposição
para rejeitar as pessoas.

- A segunda descoberta do estudo é
que, além de sermos menos
seletivos sobre as pessoas que
namoramos do que imaginamos,
temos a tendência de permanecer
nos relacionamentos e tentar fazê-
los progredir, em vez de rompê-los.

Aqui eu posso lembrar da Síndrome
do Herói que já comentei em outro
episódios, onde queremos salvar o
relacionamento de qualquer jeito,
mesmo aqueles que já não tem
mais salvação.
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E o pior na minha opinião, é querer
mudar o outro, fazer com que o
parceiro ou a parceira mudar para o
jeito e a forma que você quer.

Os especialistas indicam estudos
que demonstram que terminar um
relacionamento é mais doloroso
quanto mais conectado
emocionalmente você estiver; 

Que a separação é mais desgastante
quanto maiores forem as suas
conexões logísticas com seu
parceiro, por fatores como
casamento e finanças; 

E que os casais têm mais benefícios
culturais (como maior facilidade
para alugar imóveis) que outras
pessoas. O viés de progressão,
segundo os especialistas, é similar
às tendências psicológicas exibidas
pelas pessoas em outros campos,
fora dos relacionamentos: 

- A falácia dos custos irrecuperáveis
(não querer jogar fora o que você já
investiu); 

- O viés dos status quo (decidir
manter a situação atual em vez de
rompê-la e causar desconforto); 

 - E optar pela satisfação sobre a
maximização (acomodar-se com
"bom o suficiente" em vez de sair
em busca do ideal). 

E esse viés para escolher um
parceiro provavelmente é
alimentado por dois fatores:
evolução e normas culturais.
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Milhões de anos atrás, ser
excessivamente exigente teria
impedido nossos ancestrais de
encontrar parceiros. 

E permanecer por longo tempo
com os parceiros era uma vantagem
evolutiva: significava que os filhos
do casal teriam dois pais em vez de
um, aumentando a probabilidade
de sua sobrevivência.

Esses comportamentos ainda
podem ser encontrados entre nós
hoje em dia, segundo pesquisador
da Universidade da Colúmbia
Britânica, no Canadá, que estuda a
evolução e a psicologia de namoro e
atração. 

Muito embora algumas das
vantagens dos relacionamentos
amorosos de longo prazo não sejam
tão fundamentais hoje em dia como
eram na pré-história, essas pressões
de seleção ainda causam efeitos
sobre o nosso comportamento
moderno até hoje.

Existe também o aspecto cultural.

A cultura ocidental valoriza o
casamento como o tipo mais
importante de relacionamento
íntimo, tratando o ato de casar-se
como uma realização pessoal ou
indicador de maturidade.

O casamento traz um status social
que pode incentivar as pessoas a se
estabelecer, independentemente
de quem seja o seu parceiro atual
ou da qualidade que esse
relacionamento pode ter.
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E como isso e real, muitas vezes
quando chegamos em um encontro
familiar por exemplo, e perguntam
se você casou etc, e quando você
diz que esta solteiro ou solteira é
uma enxurrada de orientações.

Você tem que arrumar alguém, e
tem uma ótimo que eu detesto,
você ainda ama sua ex, né? Quem
nunca, rsrs!

Os ideais românticos também
influenciam nosso comportamento. 

Uma pesquisa do instituto britânico
YouGov realizada em 2021, entre 15
mil norte-americanos, concluiu que
60% dos adultos acreditam em
almas gêmeas. 

Esse pensamento de conto de fadas
pode causar sérios prejuízos.

Pesquisadores chamam essa linha
de pensamento de "crenças no
destino", que podem ser parte das
razões pelas quais muitos de nós
adotamos o viés de progressão. 

Muitas vezes, não é muito difícil
convencer-se de que a pessoa que
você está namorando, na verdade, é
a sua alma gêmea.

E muitas vezes que vejo alguns
casos e me pergunto, por que
ele/ele não termina? 

É por causa da nossa tendência
inata de persistir com os
relacionamentos. 
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Mas as vezes pode ser benéfica, pois
ela significa comprometer-se com
um parceiro a enfrentar qualquer
problema.

À medida que o tempo passa, você
começa a desenvolver um histórico
de relacionamento, a narrativa
sobre aquilo que vocês fizeram
juntos e, particularmente, os
obstáculos que vocês superaram. 

Tudo é positivo e mantém você no
relacionamento, mesmo quando a
situação fica um pouco difícil.

Mas isso é uma linha muito tênue o
positivo e o negativo.

O desconhecimento do viés de
progressão pode também levar as
pessoas para o caminho errado,
fazendo com que elas fiquem com
alguém com quem elas não
combinam. 

O lado ruim é que, às vezes, as
pessoas ficam em relacionamentos
quando deveriam sair.

Estamos também vivendo em uma
era com escolhas infinitamente
maiores. 

Os seres humanos podem ter
desenvolvido o viés de progressão
para suprimir a capacidade de
escolha durante o nosso passado
evolutivo, mas isso não significa que
a melhor ideia é sempre ficar preso
a essa fantasia em uma era em que
a maioria de nós facilmente
encontrará mais de 500 pessoas ao
longo da vida.
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É importante encontrar um
equilíbrio. 

Não fique com qualquer pessoa,
mas também não passe toda a vida
esperando encontrar a pessoa
perfeita que atende a todos os
requisitos, evolutivamente, essa
pessoa provavelmente nem existe.

Mas, no final das contas, o seu nível
de exigência pode não ser tão
importante quanto fazer um
balanço regular do seu
relacionamento atual. 

Se você estiver infeliz, mas não fizer
nada sobre isso, reconheça que você
pode estar sendo vítima do viés de
progressão.

A questão não é o parceiro que você
escolheu, mas sim a parceria que
vocês construíram.

Talvez não seja tão proveitoso ficar
procurando um parceiro que pareça
bom no papel. 

Mas, sim, é procurar por
similaridades e como o
relacionamento está se tornando
forte e saudável. 

Se esta Coluna faz sentido pra
alguém que você conheça, clique
agora em compartilhar e envie esta
revista. 

Pode ter certeza, muitas vezes era
isso que faltava para sua amiga ou
amigo ter aquela mudança.
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SOLIDÃOSOLIDÃO
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SENTIMENTO DESENTIMENTO DE  

Ouvir Podcast

#376 - A Rotina e o
sentimento de solidão 
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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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Pum Vaginal ou Flato Vaginal... E aí
já aconteceu com você?

Você já ouviu falar sobre o Pum
Vaginal ou Flato Vaginal? Já
aconteceu comigo e eu fiquei com
muita de vergonha! Foram poucas
vezes, mas aconteceu.

Então, porque ocorre e como
mudar isso? 

PUM VAGINAL, FLATO VAGINAL ou,
em inglês, queefing é uma
condição comum, mas que ainda é
ainda considerada como tabu e
costuma causar constrangimento
durante a hora H.

PUM VAGINAL OU
FLATO VAGINAL

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

MARLENE MIRANDA 

De repente, você está com o seu
parceiro e, quando está terminado
o ato sexual ou quando você quer
mudar de posição, há também a
movimentação do seu parceiro
retirando o pênis pra mudar a
posição e aí pummmm! 

Acontece aquele barulhinho super
incômodo e desconcertante que,
de fato, gera muita vergonha, né?
Você fica muito sem graça, mas
não se preocupe tanto!

Como dito, é uma situação normal.
Não é preciso comer feijão ou
repolho para que a vagina acumule
gases. 

De acordo com especialistas, o
vento fétido que sai do ânus é
produzido dentro do nosso
organismo ao longo do processo de
digestão.

Mas o suposto pum vaginal não é
produzido dentro do corpo e sim
pelo “entra e sai” do pênis que traz
o ar de fora para dentro. Logo, está
explicada a falta do cheiro ruim: é
apenas o ar do ambiente.

Se você reparar, um balão de festa,
quando está murcho, fica liso e
colado. 

Mas, se você soprar lá dentro e
liberar o ar sem amarrar a ponta, o
que acontece? 

Tudo o que está dentro do balão
será expulso com um barulho
semelhante a um desagradável
pum. 



No fim das contas, está tudo
certo! É só ignorar.

O que ocorre com o canal vaginal
durante o sexo é a mesma coisa:
como um balão, a vagina também
tem uma cavidade elástica, que se
alarga e estica quando a mulher se
excita.

Esse espaço, então, é preenchido
pelo pênis (ou qualquer outro
objeto). Se as “bombadas” forem
muito intensas (britadeira) ou as
posições forem pouco
convencionais (nível
contorcionista), a vagina é inflada
aos poucos. 

Por mais que a mulher se sinta
constrangida, perceba que não tem
nada de errado ou mesmo de
incomum.

É uma reação involuntária do corpo
e acontece principalmente quando
a mulher faz xixi após a relação
sexual, que é o momento em que
os músculos da região pélvica
ficam mais relaxados.

“Quando faz sexo com penetração,
um pouco de ar pode ficar preso na
sua vagina e simplesmente ficar lá.

Mas no dia seguinte, quando você
está levantando algo pesado ou
fazendo exercícios específicos, ele
pode ser empurrado para fora
conforme flexiona a barriga e a
pressão é aplicada em sua vagina”,
explica a ginecologista Sarah
Yamaguchi.

Mas, quem preferir, pode tentar
segurar o ar todo lá dentro e torcer
para não sair voando por aí como a
tia do Harry Potter!
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A SEGUIR, 8 FATOS QUE
VOCÊ DEVE SABER SOBRE
O TAL “PUM” VAGINAL.

1. Não é pum

O nome é dado pela semelhança
com o barulho do pum eliminado
pelo ânus.

Mas não tem cheiro e é
consequência do ar saindo do
interior da vagina em momentos
como o ato sexual, masturbação,
exercícios físicos e até
alongamentos. 

Ao ser liberado, o ar vibra os lábios
vaginais e o barulho acontece.

2. É impossível
controlar

É diferente do pum do ânus, que
pode ser contido pelo esfíncter
anal, a musculatura da região, que
é muito mais apertada que a da
vagina e mais fácil de controlar.

3. Algumas mulheres
têm mais propensão

Ocorre mais com canal vaginal
maior e que tiveram dois ou mais
partos vaginais



– que podem ter aumentado o
tamanho da vagina e
enfraquecido a musculatura. 

Também acontece com mais
frequência em mulheres que já
entraram na menopausa, um
período em que o corpo para de
produzir os hormônios estrogênio e
progesterona, o que resulta em
atrofia muscular da região vaginal.

4. Há posições
sexuais que facilitam
a saída de ar

O barulho é mais comum em
posições de penetração profunda,
como de quatro e quando deitadas,
dobram os joelhos sobre o
abdômen, até quase a altura do
peito. 

É porque nessas posições, a
abertura do canal vaginal aumenta
e entra mais ar.

5. A culpa também
pode ser do excesso
de lubrificante

Se você utiliza muito lubrificante,
saiba que o ar pode ficar preso no
gel e será liberado em algum
momento – geralmente, pós sexo.

Aí pode vir o barulho quando a
transa acaba e você se levanta para
fazer xixi, por exemplo.

- ou ficar tensa durante, com
medo de que aconteça.

6. Não tem a ver com
a saúde da mulher

A mulher não é menos saudável
por soltar “pum” vaginal. Mas se ela
não entender isso como algo
natural, pode ter danos de
autoestima e não se sentir bem na
hora da transa 

7. Não precisa ter
vergonha!

Para não minar a autoconfiança
(nem a vida sexual), vale a pena
conversar com o parceiro sobre
isso, explicando o que é o tal “pum”,
por que ele acontece e, mais
importante, que não dá para
controlar. 

Encarar com bom humor é a
melhor saída para amenizar ou se
livrar totalmente do
constrangimento.

8. Alguns exercícios
ajudam a evitar

Exercícios de Kegel (em que a
mulher faz contração e
descontração das musculaturas do
assoalho pélvico) e pompoarismo
fortalecem o assoalho pélvico,
proporcionando o maior controle
da musculatura. Isso trará a
diminuição do “pum” vaginal e com
certeza maior prazer sexual.
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— pênis ou vibrador 

— for totalmente removido da
vagina e empurrado para
dentro, vai trazer mais ar para a
região”, esclarece Yamaguchi.

Mude a posição.

Não há como evitar. 

Mas é possível tentar amenizar com
a prática de exercícios para
fortalecer os músculos da região
pélvica, o que pode diminuir a
incidência do pum vaginal. 

Algumas posições podem favorecer
a entrada de ar na vagina e,
consequentemente, o flato vaginal. 

“Em posições com as pernas das
mulheres abertas, isso acontece
mas, além disso, se o que está te
penetrando 

Peça ao seu parceiro para que não
faça movimentos rápidos ou
bruscos durante a relação.

Não tente lutar contra isso. 

Se isso te incomoda muito, você
deve apenas experimentar
diferentes posições”, indica a
ginecologista.

Muitas vezes, os parceiros também
não compreendem a origem do
som, por isso vale um diálogo sobre,
para que ambos possam
normalizá-lo. 

Mas se você estiver muito
incomodada com a situação, vale a
pena procurar um profissional de
saúde como um ginecologista ou
um especialista, contatos abaixo:
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COMO EVITAR?

COMO LIDAR?
Como dito anteriormente, é uma
situação comum, por isso, não
precisa ter vergonha ou se privar
por medo.

Curta seu momento e não fique
pensando nisso. “Apenas ria e vá
aproveitar o momento. 
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CUIDAR DELA.CUIDAR DELA.
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Especialista em Sexualidade
e Saúde Íntima
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CACAU MANCINNI

FLORA VAGINAL, O
QUE É E COMO
CUIDAR DELA.
Flora vaginal, o que é e como cuidar
dela.

A flora vaginal é responsável por
proteger a região íntima contra
micro-organismos que causam
doenças.

E boa parte dela é composta por
lactobacilos que são considerados
as bactérias “do bem” da
microbiota vaginal.

Pois elas protegem a mulher de
infecções por outros micro-
organismos potencialmente
patogênicos.

Os agentes infecciosos que alteram
pH da vagina.

Com todas essas bactérias ou
fungos vivendo na vagina, ela é
saudável e pode ter uma secreção
branca.

Transparente ou amarela clara em
quantidade pequena ou moderada. 

A microbiota vaginal, se adapta a
diversas alterações, porém seu
equilíbrio pode ser alterado
decorrente de maus hábitos de
higiene.

Relação sexual, ducha íntima,
alterações imunológicas,
ambientais ou por processos
invasivos, como cirurgias no local.

Quando acontece desequilíbrio do
pH vaginal acaba acontecendo
infecções e sintomas
desagradáveis, como coceiras.

Alteração na coloração do
corrimento e odor vaginal diferente
na maioria dos casos.

O corrimento ou vaginite, é um dos
problemas que mais afetam as
mulheres.

Pois quando acontece esse
desequilíbrio surge a secreção fora
do comum ou irritação vaginal com
odor desagradável. 

Dentre as possíveis causas
destacam-se a cervicite, candidíase,
tricomoníase e vaginose bacteriana.



Cervicite: 

Candidíase: 

Vaginose bacteriana:

Tricomoníase: 

inflamação do colo do útero
causada tanto por uso excessivo de
pílula anticoncepcional ou por
micro-organismos como herpes.

quando acontece uma alteração no
pH vaginal o fungo Candida
Albicans que faz parte da
microbiota normal, se prolifera e
causa uma infecção chamada
candidíase, seguida de corrimento
espesso esbranquiçado, dor ao
urinar, prurido ou ardência na vulva
e desconforto no contato íntimo.

 trata-se de uma infecção
bacteriana, na qual geralmente a
Gardnerella Vaginalis é encontrada,
sentir irritação no órgão e no canal
vaginal, dor ou ardor local durante
relações sexuais e ao urinar, são
alguns sintomas.

o protozoário Trichomonas vaginalis
é transmitido através da relação
sexual desprotegida e gera danos
ao epitélio vaginal, tornando a
região mais suscetível à
contaminação por outras DSTs.
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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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Não fazer ducha vaginal, lavar só a
região externa, a vulva;

Realizar o ato sexual com
preservativo, pois a através da saliva
e secreções como esperma,
ejaculação, pode-se contrair
infecções como herpes, gonorréia,
clamídia e sífilis;

Alimentação saudável e uso de
probióticos também podem ajudar
a equilibrar a flora vaginal,
alimentos como: cereais integrais,
legumes e vegetais ( ricos em fibras
), frutas, água, alho, iorgute natural,
nozes, sementes e batata doce, são
algumas opções.

Usar sabonete íntimo líquido que
possuem o pH necessário (em torno
de 5 ou 6) para manter a região
equilibrada e evitar a proliferação
de fungos e bactérias, sabonetes a
base de extratos naturais, como
copaíba ( anti-inflamatório e
cicatrizante ), barbatimão (
antimicrobiano ) malva (
cicatrizante, anti-infeccioso e reduz
a inflamação ) e aroeira ( anti-
inflamatório ), são uma ótima
opção, indico o sabonete Apinil que
possui aroeira, barbatimão e malva
ou Hotflowers copaíba com
barbatimão, ambos além de
proteger a região íntima, evitam
infecções e corrimentos.

Durante a menstruação, uma das
dicas mais importantes é remover
constantemente os coágulos de
sangue que se instalam na vulva;
Evitar calças muito apertadas,
principalmente no calor, pois essa
região já é muito quente e quando
está úmida, facilita a proliferação
de fungos;

Dormir sem calcinha para a região
respirar, usar calcinhas de algodão
e nao passar muito tempo com
biquínis e calcinhas molhadas.

Essas são algumas dicas para
manter a higiene íntima sempre
saudável.

ALGUNS CUIDADOS
SÃO ESSENCIAIS PARA
MANTER A SAÚDE
ÍNTIMA E EVITAR
INFECÇÕES, COMO: 
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A IMPORTÂNCIAA IMPORTÂNCIA
DA HIGIENEDA HIGIENE

ÍNTIMA PÓS SEXOÍNTIMA PÓS SEXO
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CASSIA NASCIMENTO 

A IMPORTÂNCIA DA
HIGIENE ÍNTIMA PÓS
SEXO
Vontade de urinar: 

Sabe aquele vontade de urinar
durante o sexo ou principalmente
depois? 

Muitos de nós já sabemos que é
importante urinar pós sexo, mas
você sabe porque? 

A urina tem um papel fundamental
na limpeza de bactérias no trato
urinário, ou seja, se você resiste ao
chamado da natureza, ocorre um
significativo e gradual aumento de
micro-organismos nestes locais.

Outro bom motivo (se o anterior já
não foi convincente o bastante) é
que reter a urina impacta
diretamente no prazer da relação
sexual.

Roupas íntimas: 

É importante usar sempre
conjuntos limpos e frescos. Evite
utilizar calcinhas, principalmente
no verão, que retém muito suor,
pois elas contribuem para a
proliferação de bactérias; se algo já
não tiver bem nas suas partes
íntimas, estes organismos podem
levar a um quadro infeccioso. 

Mãos e unhas: As mãos e os dedos
são utilizadas no sexo de diversas
maneiras. 

Muitos gostam de chupar o dedo
ou introduzi-los nas regiões
erógenas; ou simplesmente tocar o
corpo do parceiro(a). 

É importante lavar as mãos antes e
depois da relação sexual e manter
as unhas igualmente limpas e
cortadas. 

Unhas grandes além de machucar,
transferem germes e bactérias para
as regiões íntimas do corpo. 

Este é um cuidado que muitas
vezes passa despercebido pelo
casal, mas que evita muitas dores
de cabeça, se realizado
corretamente. Feridas e marcas não
naturais: 



Todos devem se atentar a manchas
e feridas na região genital como
pênis, virilha ou saco escrotal(nas
mulheres, no entorno da vagina),
algumas DST’s deixam machucados
e marcas. 

Todo cuidado é pouco e quanto
antes for detectado qualquer sinal,
mais rápido e fácil é o tratamento. 

Qual a forma correta de higienizar a
vagina? 

Um canal vaginal com o PH
regulado se mantém limpo sozinho,
ou seja, ele é auto-limpante. 

Ela tem uma flora natural,
composta por lactobacilos que
mantém o PH ali ácido, em um nível
que mata microrganismos como
fungos e bactérias. 

Sendo assim, não é nada
aconselhado fazer a lavagem
interna! 

Afinal, ele altera a flora vaginal e
pode fazer com que as bactérias
nocivas cheguem até o útero.
Recomenda-se que essa higiene
íntima seja feita com água e
sabonete especial para essa região.

A limpeza com lenços umedecidos
também é uma opção, mas
somente em casos de emergência,
tendo em vista que eles também
alteram a flora vaginal.

Qual a forma correta de higienizar o
pênis? Muitos homens acham que
basta chacoalhar o pênis e pronto.
Mas não é bem assim não, viu? 

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

Os homens também deveriam secar
a genitália antes de vestir a cueca. 

“Só balançar não adianta”, adverte o
urologista Marco Nunes, do Centro
Especializado em Urologia do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em
São Paulo. 

Mesmo que estejamos
considerando uma ou duas
gotinhas de xixi, é o suficiente para
deixar a área íntima mais úmida. 

“E a urina é meio de cultura para
bactérias. Além disso, é rica em
amônia, capaz de causar mau
cheiro”, explica Nunes.

Dar essa secada ou até mesmo lavar
é especialmente importante entre
quem apresenta muita pele
cobrindo a glande.

– A cabeça do pênis. “Agora, se na
hora da micção o homem retrair o
prepúcio, a pele que recobre a
glande, não terá muito líquido
parado ali”, observa Almeida. 

Caso esse processo de descobrir a
cabeça do pênis esteja difícil, é
bacana conversar com o urologista.

Higiene durante a menstruação:
Durante o período menstrual, tem
quem fique mais confortável com
banhos extras. 

Sem crise. Muitos ginecologistas
informam que dá para lavar a vulva
quanto quiser 
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 Absorventes; 

Coletor Menstrual;

Protetores diários
em xeque; 

– mas, com sabonete, só duas vezes
ao dia nessa fase; 

O crucial é não passar uma
eternidade com o mesmo
absorvente.

“O sangue favorece o crescimento
de bactérias e fungos”, justifica a
ginecologista. 

Coloque um novo absorvente a
cada quatro horas, no máximo –
independente do volume do fluxo.
Se estiver fora de casa, a médica
propõe recorrer a um lenço
umedecido antes da troca. 

Usa coletor menstrual? Embora seja
de silicone, um material que não
serve de palco para a proliferação
de micro-organismos, a
ginecologista.

Aline Oliveira, do Coletivo Feminista,
ressalta que é para seguir as dicas
do fabricante a fim de evitar que
fique sujo. 

Eles sempre recebem cartão
vermelho por abafarem a área
íntima. 

Mas, se a mulher tem mais secreção,
por exemplo, o protetor traz bem-
estar.
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É o médico quem decide sobre
Dicas para evitar doenças: 

Para evitar doenças, é importante
que, além de ter uma boa higiene
íntima, se tenha alguns cuidados,
como por exemplo: 

Evitar usar lenços umedecidos ou
papel higiênico perfumado, pois
quando usados em excesso podem
provocar secura na vagina e
irritação, eliminando a lubrificação
natural da região genital, além de
também poder interferir no pH;

Usar roupa íntima de algodão, pois
assim é possível manter a região
genital mais arejada, diminuindo o
risco de proliferação de fungo do
tipo Candida, por exemplo; 

Evitar usar roupas muito apertadas,
pois dificultam a transpiração,
aumentando o risco de infecção;

Não exagerar na depilação, o uso de
gilete e produtos para depilação
podem destruir a camada protetora
da pele e contribuir para reduzir a
sua lubrificação natural, podendo
favorecer a proliferação de
microrganismos. 

O que fazer em caso de problemas?
Em caso de problemas, um médico
deverá ser consultado. 

Corrimentos fétidos, prurido, dor e
sangue são sempre sinais de alerta
de que algo não vai bem. 

Consulte seu médico e siga suas
orientações rigorosamente. A saúde
de sua intimidade depende de você.
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COMO A LITERATURA ERÓTICA
E OUTROS CONTEÚDOS
PODEM APIMENTAR O SEU
RELACIONAMENTO.

Você sabia quê? 

A literatura erótica ou Hot assim
conhecida, contos eróticos em
texto e áudios podem apimentar
sua vida sexual!
Sabe porquê? 

Por que eles despertam o sexo
primeiro na mente e depois
estimulam o corpo.

Para vocês entenderem melhor vou
falar um pouco sobre a origem da
literatura erótica e depois
aprofundarmos mais sobre o
assunto.

Origem da Literatura Erótica 

Antes de mais nada a literatura
erótica é um gênero onde seus
textos dão destaque à sensualidade
do sexo .

A diferença entre Erótico e
Pornográfico é que enquanto o
segundo termo se refere ao sexo
sem nenhum tipo de filtro, ao
contrário, o erótico também pode
nascer da insinuação, da descrição
sugestiva 

 Sexualidade nas culturas antigas: 

Um dos textos mais antigos sobre
posturas sexuais conhecidos até
hoje é o chamado Papiro de Turim
encontrado em Deir El-Medina.

O papiro contém doze cenas
sexuais, que mostram, o que
poderíamos considerar, as
habilidades das prostitutas
egípcias, que enquanto praticavam
a arte do amor tocavam seus
instrumentos. 

Ostracons eróticos apareceram em
diferentes escavações e muitas
representações da relação sexual
entre Nut e Geb 

Na Grécia não podemos deixar de
destacar a famosa poetisa: Safo de
Lesbos e seus poemas eróticos
voltados para as mulheres. 

Deve-se notar que Safo não era
apenas apaixonado por mulheres,
mas também por homens, como o
poeta: Alceo

Especialista da Saúde e
Bem-estar do Casal

JOANA LETICIA



Como já vimos os livros Hot podem
aguçar sua criatividade e melhorar
sua vida sexual.

Pensar em sexo, cuidar do seu bem-
estar e ...ler livros Hot. Tudo isso
ajuda a aumentar a libido.

Alguns romances são feitos
especialmente para o universo
feminino e podem ser ótimos
estimulantes, principalmente para
quem curte dar asas à imaginação. 

A literatura erótica não precisa ser
exclusivamente feminina para
agradar às mulheres. 

Muitos autores homens também
conseguem provocar o desejo com
suas narrativas, geralmente, mais
explícitas e diretas. 

A linguagem erótica sem
eufemismos às vezes assusta aos
menos habituados a esse tipo de
leitura.

Porém depois de alguns capítulos
deixa de incomodar e passa a
desencadear reações bem
diferentes. 

O novo vocabulário pode até ajudar
no repertório de sacanagens para
usar durante o sexo, que nem
sempre sai com facilidade da boca
das mulheres. 

Segundo algumas pesquisas ler
conteúdo erótico, de preferência de
boa qualidade, ajuda a estimular a
libido e as suas fantasias. 
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“Cinquenta Tons de Cinza”. 

O efeito da literatura erótica nas
mulheres pode ser comparado ao
da pornografia da internet nos
homens.

Pelo menos enquanto não houver
oferta suficiente de putaria visual ao
gosto feminino. 

Para namorados, maridos, amantes,
ficantes e afins, incentivar esse tipo
de literatura não é um tiro no pé. 

A mulher até pode querer gozar
sozinha, livre para se encaixar na
história como bem entender..

"A literatura hot empodera a
mulher, no sentido de admitir que
tem desejos, e que gosta de sexo." 

 Antes a literatura Hot era alvo de
narizes tortos, hoje está em seu
melhor momento, e o público se
torna menos tímido a cada dia. 

 Ler, conversar ou falar sobre sexo
são ótimas estratégias para
aumentar o desejo sexual,
principalmente para as mulheres.

Não é a toa que a literatura erótica
para as mulheres está fazendo tanto
sucesso nos últimos anos desde o
sucesso do livro 

Os homens e as mulheres são muito
diferentes em relação a sexualidade.
Costuma-se fazer uma comparação
de que as mulheres são como um
forno a lenha, e os homens são
como um forno micro-ondas. 
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A mulher demora mais que o
homem para ficar realmente
excitada, já os homens só precisam
de alguns minutos para isso. 

E aí é que a leitura erótica pode
ajudar as mulheres. 

Ler favorece a imaginação e aflora a
sensualidade. 

O desejo feminino não “brota”
simplesmente na mente, ele
precisar ser estimulado.

Enquanto homens buscam filmes
para alimentar a imaginação sexual,
o mais comum é que as mulheres
olhem com resistência para esse
tipo de “recurso”. 

Até porque, geralmente, não tem
história nos filmes eróticos, é só o
sexo. 

A mulher, na maioria das vezes,
prefere outro tipo de conteúdo
erótico, com algum tipo de
envolvimento, com alguma história
excitante e envolvente. 

Ler um bom livro hot pode deixar
sua noite muito mais divertida e
volta a atenção para a questão e a
imaginação fica mais “fértil”. 

O desejo sexual aflora quando você
pensa no sexo estimula suas
fantasias e deixa o sexo mais
interessante. 
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Mulheres são seres imaginativos e
esse tipo de literatura ajuda a
mulher que está “afastada” do sexo,
sem vontade ou com desejo muito
baixo. 

Com a leitura você vai aprender
coisas novas, se inspirar a ir onde
sua imaginação permitir. 

Vale a pena enfatizar quê: O cérebro
desempenha um papel
fundamental no erotismo mas, com
ou sem imaginação, essas áreas são
capazes de se exercitar como
estimulantes sexuais. 

As diferenças sexuais sempre
prevaleceram na classificação
dessas partes do corpo,
caracterizadas por terem maior
concentração de terminações
nervosas. 

Não, você não tem apenas a vagina,
os testículos e o pênis. E embora
seja verdade que sejam mais
sensíveis, há uma "correlação entre
ambos os sexos", segundo um
estudo publicado na revista
“Córtex”. 

Sem dúvida, levando-se em conta
os altos e baixos de um
relacionamento, a rotina testa a
gente em todos os sentidos.

Aí é que entra em cena a nossa
criatividade para renovar a relação
de tempos em tempos.
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Essa prática da leitura erótica é
maravilhosa pra despertar aquele
vulcão adormecido e relembrar o
que você e o seu par faziam de
melhor.Aqui deixarei umas dicas
para apimentar mais a sua relação.

✔  1. Quebrar regras: Tente fazer
coisas que nunca foram
experimentadas antes. Sempre que
possível procure trazer algo novo
para a relação. O diferente sempre é
novidade.

✔ 2. Reciclar velhas fórmulas: fazer
coisas que já estão acostumados, só
que com detalhes diferentes.

✔ 3. Anotar dicas: toda ideia que
você achar interessante, guarde
para si e depois coloque em prática
com o parceiro (ou parceiro).

✔ 4. Leitura erótica: estimule sua
mente com contos eróticos. Vídeos
e imagens também ajudam a
despertar novas ideias.

✔ 5. Relaxe: faça atividades com o
parceiro que nada tenha a ver com
sexo. Curtir a companhia um do
outro cria maior intimidade e
cumplicidade.

Criatividade tem que ser exercitada
diariamente. 
Se os dois estão unidos neste
mesmo propósito, não há rotina que
resista...
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Cinquenta Tons de Cinza:
Autora: E.L James | Editora:
Intrínseca
 Cinquenta Tons Mais Escuros
Autora: E.L James | Editora:
Intrínseca
 Cinquenta Tons de Liberdade
Autora: E.L James | Editora:
Intrínseca
 Toda Sua Autora: Sylvia Day |
Editora: Paralela
 Luxúria Autora: Eve Berlim |
Editora: Lua de Papel
 A Vida Sexual de Catherine M
Autora: Catherine Millet |
Editora: Ediouro
 Butterfly Autora: Kathryn Harvey
| Editora: Universo dos livros
 Muito Prazer, Amy Autora: Amy
Molly | Editora: Fontamar
 Belo Desastre Autora: Jamie
Mcguire | Editora: Verus

Então faça o seguinte leia literatura
erótica. Exercite sua mente, leia
trechos para ele (a) e encenem
passagens picantes do livro comece
a alimentar seu cérebro com mais
frequência e com estímulos sexuais
diversos, você irá perceber uma
ótima mudança nos próximos dias.

Compartilhe com seu parceiro
aqueles contos,livros,videos que
você achou mais interessante para
que sirvam de ideias para os
próximos encontros. 

Alguns títulos da literatura hot para
vocês:
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Christina Lauren| Editora:
Universo dos livros
Cretino Irresistível – Chloe e
Bennett. 
Cretina Irresistível – Chloe e
Bennett.
Estranho Irresistível – Sara e Max. 
Paixão Irresistível – Chloe e
Bennett.
Playboy Irresistível – Hanna e
Will.
Noiva Irresistível – Chloe e
Bennett.
Sempre Irresistível – Sara e Max.
Surpresa Irresistível – Ryby e
Niall. 
Chefe Irresistível – Hanna e Will.
Irresistíveis (lançado em e-book). 
Série Selvagem Irresistível
Sedutor. 
Sweet Filthy Morning After.
Indecente.
Misterioso.
Mentiroso.
Secret 1 e 2 e outros títulos
Autora: Jussara Leal 

A garota do calendário Autora:
Audrey Carlan|Editora :Verus
A coletânea irresistíveis Autora:
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Cinquenta Tons de Cinza:
Autora: E.L James | Editora:
Intrínseca
 Cinquenta Tons Mais Escuros
Autora: E.L James | Editora:
Intrínseca
 Cinquenta Tons de Liberdade
Autora: E.L James | Editora:
Intrínseca
 Toda Sua Autora: Sylvia Day |
Editora: Paralela
 Luxúria Autora: Eve Berlim |
Editora: Lua de Papel
 A Vida Sexual de Catherine M
Autora: Catherine Millet |
Editora: Ediouro
 Butterfly Autora: Kathryn Harvey
| Editora: Universo dos livros
 Muito Prazer, Amy Autora: Amy
Molly | Editora: Fontamar
 Belo Desastre Autora: Jamie
Mcguire | Editora: Verus

Então faça o seguinte leia literatura
erótica.

Exercite sua mente, leia trechos
para ele (a) e encenem passagens
picantes do livro comece a
alimentar seu cérebro com mais
frequência e com estímulos sexuais
diversos, você irá perceber uma
ótima mudança nos próximos dias.

Compartilhe com seu parceiro
aqueles contos,livros,videos que
você achou mais interessante para
que sirvam de ideias para os
próximos encontros. 

Alguns títulos da
literatura hot para vocês:
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DICA DO DIA:

Aprenda
sobre

Ejaculação
Precoce



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.
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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
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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.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL

https://ivi.net.br/blog/sexualidade-tratamento-de-reproducao-assistida/
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/blog/saude-fertilidade/


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).


