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A ejaculação precoce se divide em duas
categorias: Primária e Secundaria.
·Primária: desde o início da vida sexual o
homem convive com impossibilidade de
prolongar o coito.
·Secundária: quando a ejaculação era
bem controlada, mas em determinado
momento ela passa a ser precoce, (não
controlada).
O casal pioneiro da terapia sexual dos
anos 60, William Masters e Virginia
Johnson, chegaram a uma conclusão que
a ejaculação rápida é quando o homem
não consegue se controlar por um tempo
suficiente para satisfazer sua
companheira em pelo menos 50% dos
atos sexuais. Alguns anos depois essa
porcentagem cresceu para 80%.

Pesquisas apontam que jaculação
precoce atinge um em cada quatro
homens sexualmente ativos,
independente de sua opção sexual ou
idade
Uma disfunção sexual especifica como a
ejaculação precoce, definida como um
padrão recorrente com uma estimulação
sexual mínima, quando o homem não
tem o controle sobre a sua ejaculação.

Ejaculação 
precoce

E - B O O K

Ejaculação precoce
mata?
Não, mas pode trazer prejuízos
emocionais e de autoestima, muita
frustração, sofrimento, vergonha,
insegurança, ansiedade, estresse ou
medo. 
A ejaculação precoce ou rápida ocorre
quando o homem tem uma ejaculação,
antes do esperado podendo ocorrer ante,
durante ou imediatamente após a
penetração, toda via lembrando que se
isso acontecer uma vez ou outra, não há
motivos para se preocupar, pois todo o
homem já falhou alguma vez, e se não
falhou ainda, vai falhar. E é mais comum
na penetração vaginal do que durante o
sexo oral ou masturbação.
:

Conheça as duas
categorias da
ejaculação precoce



Ejaculação Rápida é quando o parceiro

chega ao orgasmo antes da parceira, e

acaba não satisfazendo ela, ou seja, não

existe um tempo certo para chegar ao

orgasmo desde que a parceira também

chegue.

Exemplo: o parceiro teve relação por

alguns minutos e chegou ao orgasmo, e a

parceira ainda não conseguiu.

Outro exemplo é o casal teve relação

sexual por um tempo considerável na

média, ai este caso não consideramos

ejaculação rápida, e apenas uma aula de

educação sexual pode ajudar o casal.

Ejaculação precoce e
Ejaculação rápida

Ejaculação Precoce ela acontece

quando o homem atinge o orgasmo logo

nos primeiros segundos após a

penetração, ou antes, de ter penetrado,

acabando por ser insatisfatório para o

casal, ou seja, o homem não tem

controle sobre a sua ejaculação.

Esta disfunção sexual é mais comum

em adolescentes, devido às alterações

hormonais, que os tornam mais

excitáveis, mas também pode surgir no

adulto.

Causas da
ejaculação precoce
As causas mais recorrentes são:
Ansiedade, Problemas no relacionamento.

Medicamentos como antidepressivos

podem causar ejaculação precoce,

idade, estresse, ansiedade, medo como

também pelo tabagismo, uso excessivo de

álcool ou uso de drogas.

Biológico tais como: 

Hormônios acima do normal.

Neurotransmissores acima do normal

Distúrbios da tireoide, diabete,

Inflamação ou infecção na próstata e

fatores genéticos.

Existe cura para ejaculação
precoce?
Sim, atualmente, o problema é tratado

com Especialista da Saúde e bem esta

do Casal , psicoterapia, farmacotereapia

ou com alguma combinação. 

Antigamente, gozar rápido era sinal de

virilidade. De meio século pra cá, a partir

do momento em que a mulher passou a

ter seu papel na relação, esse conceito

começou a mudar. Os homens

passaram a ter de acompanhar o ritmo

da parceira e se tornaram mais frágeis e

vulneráveis.



Esta questão ainda é muito delicada.

Sim, porque as bebidas relaxam e acalma

a ansiedade, uma taça de vinho creio que

não faz mal, mas depende de cada caso.

Não, como o álcool é depressor do sistema

nervoso central, é preciso mais estímulos

para chegar ao orgasmo, mas uma dose a

mais pode comprometer a ereção e

arruinar a noite.

Se você tem depressão, e toma

medicamento, ele pode ajudar... E

prejudica na falta de libido, o uso de

remédios antidepressivos podem vir

acarretados de reações adversar tais

como: Constipação fadiga náusea vômitos

dor de cabeça, Diarreia, tontura entre

outros sintomas, ou seja, os efeitos

colaterais do antidepressivo não

compensam o uso dele, em casos

específicos, saiba que 70% das causas da

ejaculação precoce são emocionais.

Vale tomar  um
drink para
relaxar?

Hoje em dia existem muitas formas de
tratamento da ejaculação precoce. A
psicoterapia e farmacotereapia (inibidores
seletivos de recaptação da serotonina) que
aumentam a quantidade serotonina no
cérebro. O que se espera é que ele seja
eficaz para baixar o nível de ansiedade e
aprender a resposta ejaculatória.
A opção terapêutica depende de algumas
características de cada caso, por exemplo,
se o homem é ejaculador primário ou
secundário.
Na maioria dos casos, os tratamentos são
centrados em gradualmente treinar e
melhorar a habituação mental para o sexo e
o desenvolvimento físico de controle de
estímulos sexuais.

Tratamento

Existe um estudo que correlacionou a
frequência sexual e a ejaculação. E o
resultado foi que o tempo de abstinência
pode influenciar no controle da ejaculação,
sim.

Usar preservativo ajuda a
evitar a ejaculação
precoce? 
Sim. Em alguns homens, a camisinha diminui
um pouco a sensibilidade no pênis e pode
fazer com que ele demore um pouco mais
para ejacular.

É normal ejacular mais
rápido depois de muitos
dias sem transar?



 Falaremos sobre alguns alimentos que
agem diretamente auxiliando na ejaculação
precoce:
·Alface, agrião, rúcula e espinafre – relaxam
e trazem a sensação de tranquilidade
diminuindo a ansiedade que pode ser uma
das causas da ejaculação precoce.
·Cebolinha – mais precisamente suas
sementes, ela são poderosos afrodisíacos e
retardam também a ejaculação.
·Gengibre – ingerido com mel ajuda a
aumentar o fluxo sanguíneo no organismo,
o que faz com que além do aumento da
libido o homem tenha maior controle sobre
os músculos da região peniana.
·Alho – o alho também é conhecido por
suas propriedades afrodisíacas, e se
ingerido pela manha ainda de jejum ajuda
no retardo da ejaculação, prolongando a
sensação de prazer ao homem.
·Aspargos – assim como a cebolinha seus
benefícios em relação à ejaculação precoce
não estão no próprio e sim em suas raízes,
deve-se ferver as raízes em leite e tomar
duas vezes ao dia.
·Cenoura – a cenoura tem diversas
vantagens conhecidas, e também é um
grande auxiliar no tratamento de ejaculação
precoce.

Alimentos



Dicas de como ajudar a
controlar a ejaculação precoce.
Não se acanhe se tiver ejaculação

precoce e procure a ajuda de um

especialista para resolver o problema.

Costuma dar bons resultados;

Esteja aberto para o tratamento

psicoterápico. Além de ajudar a resolver a

causa do problema, ele envolve a

participação da companheira, o que

repercute na melhora do relacionamento;

Saiba que o orgasmo simultâneo é raro. O

que importa, realmente, é que os

parceiros se satisfaçam com a relação

sexual, cada um a sua maneira e no seu

tempo;

Considere a conveniência do uso

prolongado dos antidepressivos, pois o

problema costuma voltar, quando o

tratamento é suspenso.

Dica de ouro
Muito importante lembrar que: geralmente

a mulher demora de 10 a 15 minutos para

se excitar, pois ela tem mais terminações

nervosas na sua região intima para ser

irrigado o sangue, enquanto homem se

excita em cinco minutos. Com base

nestas informações o parceiro com

ejaculação rápida pode adiantar o

processo de excitação da parceira, nas

preliminares, assim a mulher se excita em

um tempo menor que ajuda ao prazer dos

dois, e o casal fica satisfeito.

Assumindo o
controle

Técnicas para ajudar
no controle da
ejaculação
Técnica "start-stop"
Esta técnica é bastante utilizada e ajuda a

habituar o homem para demorar mais

tempo até ejacular. Para isso, a técnica é

feita com passos graduais, que incluem:

1. No primeiro dia, o homem deve

masturbar-se com a mão seca, fazendo 3

movimentos e parando por 2 ou 3

segundos. Depois de cada pausa deve-se

fazer novamente 3 movimentos e parar.

Este padrão deve ser mantido por 10

vezes. Caso a ejaculação aconteça antes

dessas 10 vezes, deve-se voltar a repetir

o exercício nos dias seguintes até

conseguir aguentar por 10 vezes;

2. Após conseguir fazer 10 vezes de 3

movimentos, deve-se repetir a técnica,

mas com 5 movimentos seguidos,

intercalados com pausas;



3. Quando se conseguir fazer 10 vezes de
cinco movimentos, passa-se a fazer sete
movimentos seguidos;
4. Após se atingir as 10 vezes com sete
movimentos seguidos, deve-se repetir toda
a técnica, começando novamente com os
3 movimentos, mas com a mão úmida,
usando para isso algum tipo de lubrificante
ou vaselina;
5. Quando se chegar novamente aos sete
movimentos, a técnica deve ser repetida,
mas pela parceira ou parceiro.
Cada passo desta técnica deve ser feita
em dias diferentes ou com algumas horas
de diferença, para que o estímulo e a
vontade de ejacular sejam semelhantes.
Idealmente, durante esta técnica é
esperado que o homem vá aprendendo a
identificar as sensações e vá conseguindo
controlá-las, prolongando o tempo até à
ejaculação. Para obter os melhores
resultados, é importante que se vá fazendo
um seguimento da técnica com um
urologista.

Técnica exercício 
da kegel
Seis passos para fazer corretamente
 Para fazer os exercícios de Kegel devem-
se seguir os seguintes passos:
1- Esvaziar a bexiga;
 2- Identificar o músculo pubo coccígeo,
que pode ser feita ao interromper o jato de
xixi, por exemplo, está técnicas são muito
usadas na índia.
3- Voltar a contrair o músculo pubo
coccígeo depois de urinar para se certificar
que sabe contrair o músculo corretamente;
4- Realizar 10 contrações seguidas do
músculo, evitando acionar outro músculo;
5- Relaxar por alguns instantes;
6- Retomar o exercício, fazendo pelo
menos 10 séries de 10 contrações todos
os dias.
Os exercícios de Kegel podem ser
realizados em qualquer posição, seja
sentado, deitados ou de pé, e podem
inclusive ser realizados com o auxílio de
bolas de ginástica. No entanto, é mais fácil
iniciar estando deitado de cotas com as
pernas flexionadas,(joelho dobrado). 
De pé, pode ser feito com uma tolha de
rosto pendurada no pênis, (tipo cabide) e
quando for ficando facil fazer as
contrações com a toalha, é recomendado
que vá molhando aos poucos a toalha para
que ela vá ficando gradualmente pesada,
assim você terá o peso ideal para a pratica
deste exercício.



Existe alguma posição sexual que
favoreça ou não o controle da ejaculação?
Não existe nenhuma regra, mas facilita
muito se a relação começar pela posição
“papai mamãe” (homem sobre a mulher) é
a pior para os “rapidinhos” por dois
motivos: possibilita contato maior dos
corpos e é a posição mais comum, a que
o homem já está muito habituado. 
A necessidade de mudar a posição
também é fundamental no trabalho de
recondicionamento sexual. 
A mulher por cima, deixando os
movimentos somente com o parceiro, é
uma das primeiras indicadas.
É muito importante que a parceira ou
parceiro tenha uma orientação para poder
ajudar também, entendendo o que se
passa, para evitar constrangimento e
ajudar na performance .

Tente essas técnicas durante as relações
sexuais. Seguir à risca as orientações
médicas e praticar os métodos aprendidos
é a melhor saída para problemas de
ejaculação precoce. 
Vale a pena ressaltar que é indicado que
procure um Especialista da saúde e bem
estar do casal para que ele possa
identificar o problema em cada caso, e
assim poder indicar o tratamento correto
para cada pessoa, se o caso for mais
sério, será encaminhado para o
Especialista responsavél da área.

Como curar a
ejaculação precoce

Posiçõe sexuais
que ajudam a
controlar melhor



Profissionais que estudam o

comportamento sexual afirmam que criar

um clima de desejo e excitação antes da

relação, ‘a pratica’, preliminares, melhora

o desenvolvimento do homem durante o

sexo. Portanto, invista em massagens

com caricias, beijos e provocações, essas

ações resultam no aumento e acumulo da

libido masculina, o que se torna o

momento mais intenso e prolongado.

Dê importância
nas preliminares

Invista em
autocontrole
Conhecer o próprio corpo é o primeiro

passo para o tratamento da ejaculação

precoce. Apesar de ser um tabu social, a

masturbação é um dos métodos mais

eficazes para treinar a resistência até

chegar ao orgasmo. Isso quer dizer que

quanto menor a velocidade do ato, maior

será o tempo percorrido para chegar ao

ápice do prazer.

A consequência desses exercícios de

autoconhecimento é o aumento da

duração da pratica sexual, pois a

ejaculação passa a acontecer

naturalmente, de acordo com o

envolvimento com o parceiro ou parceira

durante o desempenho.



Masturbar-se é bom
para "aprender" a
controlar a
ejaculação?
Sim, você pode treinar para conseguir

retardar o orgasmo, ao perceber que vai

chegar ao ápice do prazer, basta

interromper os estímulos, aguardar um

tempo e depois reiniciar. Apertar o pênis

próximo a glande para diminuir a

excitação é outro treinamento, assim

como puxar o prepúcio toda vez que for

urinar e manter a glande exposta na

cueca, isso ajuda na sensibilidade fala

Bruno Azevedo, urologista do Hospital

São Luiz, em São Paulo

A ejaculação precoce pode ser

controlada com o uso de algumas

técnicas e exercícios, mas em alguns

casos pode até ser necessário o uso de

medicamento ou realização de

psicoterapia. Assim, o melhor é sempre

consultar um especialista para identificar

a possível causa da ejaculação precoce e

iniciar o tratamento mais adequado.



ESPECIALISTA DA SAÚDE E BEM-
ESTAR DO CASAL

LEMBRE-SE DE CONSULTAR
UM ESPECIALISTA DA SAÚDE E

BEM ESTAR DO CASAL É
PRIMORDIAL TANTO PARA

DETECTAR POSSÍVEIS
PROBLEMAS QUE ESTÃO

AFETANDO O SEU
RELACIONAMENTO,  QUANTO

NA RESOLUÇÃO DOS MESMOS,
E O NOSSO MAIOR OBJETIVO É
FAZER VOCÊ SE SENTIR MUITO

FELIZ .
 



Sou Adriana Benites Especialista da saúde e bem está do
casal, atuo na área da sexualidade há 11 anos, antes como
Educadora sexual, foco em reuniões, palestras e
workshops, especializações como sexcoach e atualmente
como Especialista da saúde e bem estar do casal, atuo nas
áreas do relacionamento e a área da sexualidade. 

Trabalho  na falta de comunicação do casal, traições,
nascimento do filho e o casal perdeu a química entre eles,
intimidade no casamento, rotinas do relacionamento
entre outros. Na área da vida sexual trabalhamos as
dificuldades de atingir o orgasmo, dificuldades na ereção,
ejaculação precoce, queda da libido, excitação e etc. 
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