
A Revolução do  
Relac ionamento :

ATIVIDADE 
FÍSICA 

MELHORA
A VIDA 

SEXUAL

PAGE 40

1 ª  R e v i s t a  E x c l u s i v a  p a r a  R e l a c i o n a m e n t o  e  S e x u a l i d a d e

REVISTA SAÚDE E BEM-ESTAR

FEVEREIRO 2019 | $ 5.00

SAÚDE
& BEM-ESTAR

GRAVIDEZ
Mitos e verdades sobre o sexo 
durante a gravidez

COMO APIMENTAR PESO E SEXO

SEXCOACH

EXCLUSIVO!

O Sexo sem gastar muito A relação da obesidade 
com a sexualidade



CONTEÚDO
REVISTA SAÚDE E BEM-ESTAR 

SEX EDUCATION, A 
SÉRIE QUE ESTÁ 
DANDO O QUE FALAR 
NA NETFLIX

A REVOLUÇÃO DO 
RELACIONAMENTO

CINCO APLICATIVOS 
PICANTES QUE 
ESQUENTAM A 
RELAÇÃO

24

03

RELACIONAMENTO + SEXUALIDADE

10 ATITUDES TÓXICAS
Alguns hábitos são comuns há muito tempo, 
mas nem por isso são bons

15 20

07 COMO APIMENTAR O
SEXO SEM GASTAR MUITO

11

08

MITO E VERDADE SOBRE O SEXO NA 
GRAVIDEZ

EXCLUSIVO!

PESO X RELAÇÃO SEXUAL

18 COMO ATIVIDADE FÍSICA MELHORA
A VIDA SEXUAL

27 EJACULAÇÃO PRECOCE

REVISTA@CONSULTORIODESEJOSECRETO.COM

CONSULTORIODESEJOSECRETO.COM



10 ATITUDES TÓXICAS QUE PASSAM POR 
NORMAIS EM UM RELACIONAMENTO

Alguns hábitos são comuns há muito tempo, mas nem por isso são bons

 

Relacionamentos em que tudo são flores o tempo todo são muito raros – se é que existem. Mas, 

quando há respeito, duas pessoas encontram o seu equilíbrio e vivem bem com os altos e 

baixos comuns do convívio de um casal.



Só que existe um porém: atitudes tóxicas às quais muitas vezes se faz 

vista grossa vão desgastando a relação pouco a pouco. São coisinhas 

do dia a dia, dessas que acabam passando por normais “porque todo 

mundo faz”, como trazer pisadas na bola do passado à tona no meio 

de uma discussão ou querer que um tenha as senhas de e-mails e 

redes sociais do outro.

Confira abaixo, 10 atitudes que muitos acham “normal” e passa 

despercebido por muitos casais

Por que é visto como normal: Faz parte 

do humor brasileiro zoar de leve as 

pessoas com quem se tem intimidade. 

Apontar defeitos ou dar destaque para 

coisas que deram errado para os 

outros é visto como gracinha, como 

descontração.

 

Por que pode ser tóxico: Porque as 

chances de a pessoa alvo da 

“brincadeira” se sentir humilhada são 

enormes. Isso expõe fraquezas e deixa 

a pessoa vulnerável. É uma invasão de 

privacidade. A vítima pode se forçar a 

acreditar que é realmente brincadeira, 

enquanto aquilo está lhe fazendo mal 

e pode ser um gatilho para ansiedade, 

depressão e até síndrome do pânico.

1.    Fazer piadinhas sobre o 

parceiro/a parceira em uma roda 

de amigos

" A L G U N S  H Á B I T O S  
S Ã O  C O M U N S  H Á  

M U I T O  T E M P O ,  
M A S  N E M  P O R  

I S S O  S Ã O  B O N S . "

Por que é visto como normal: Porque 

passa por uma demonstração de que a 

pessoa que pede o relatório está 

interessada na vida da outra.

 

Por que pode ser tóxico: Quando a 

pessoa quer saber com quem o 

parceiro ou a parceira almoçou, tomou 

café, conversou, trocou mensagens e 

todos os detalhes do dia, pode 

acender o alerta de mega controle e 

falta de confiança. Embora sejam um 

casal, as duas partes podem e devem 

ter as próprias vidas e guardar 

passagens do dia só para elas.

2.    Pedir um “relatório” do que a 

pessoa fez ao longo do dia

Por que é visto como normal: Porque a 

memória da relação pode ter o lado 

bom e o lado ruim.

 

Por que pode ser tóxico: Problemas 

têm que ser resolvidos na hora em que 

acontecem e pronto, acabou. Não 

finalizá-los e trazê-los à tona depois 

desvirtua a discussão atual e faz mais 

um assunto – o motivo da discussão de 

agora – ficar sem solução satisfatória.

3.    Relembrar pisadas de bola 

passadas durante discussões

Por que é visto como normal: Passa por arrependimento genuíno, por uma vontade 

do fundo do coração de agradar à vítima da mancada, quase um sacrifício nesse 

sentido.

 

Por que pode ser tóxico: Porque muitas pessoas acabam apelando para esse recurso 

sem sequer tentar resolver de verdade o problema. Não se vira a página de um livro 

sem entender o que está escrito nele. Não adianta fingir que não aconteceu, o ideal 

é colocar tudo em pratos limpos. Depois, se for o caso, dar o presente ou fazer a 

viagem, porque um agrado sempre é bem-vindo.

4.    Tentar compensar erros e esquecimentos com 

presentes e viagens
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Por que é visto como normal: Porque 

muita gente prefere evitar discussões 

acreditando que, assim, está 

poupando o relacionamento. Na maior 

parte das vezes, essas questões 

acabam nunca sendo debatidas.

 

Por que pode ser tóxico: Porque os 

problemas têm que ser resolvidos 

quando estão quentes ou, pelo menos, 

mornos. Se eles forem deixados de 

lado, pode ter certeza de que em 

algum momento virão à tona de forma 

desajeitada – no meio de uma outra 

discussão nada a ver, como colocado 

ali em cima. Ou então, pior ainda: se 

acumularão até se transformarem em 

um monstro. É como diz o ditado: não 

se tropeça na montanha, mas sim nas 

pedrinhas do caminho.

5.   Perceber que algo precisa ser 

discutido e deixar para depois

Por que é visto como normal: Apontar 

defeitos ou erros de forma prática, na 

nossa cultura, é considerado uma 

ofensa. Então, se alguém deixa de 

fazer isso em relação ao parceiro ou à 

parceira, é praticamente um sinal de 

consideração e respeito.

 

Por que pode ser tóxico: Porque não 

saber onde está errando pode impedir 

que uma pessoa melhore e cresça. Se 

não pudermos contar com as pessoas 

com quem temos intimidade para 

isso, contaremos com quem?

6.    Não dar um toque quando ele 

ou ela erra
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Por que é visto como normal: Porque 

algumas pessoas são um pouco mais 

acomodadas. E porque muitas vezes 

veem isto como uma forma de 

impedir discussões e impasses por 

causa de coisas como por exemplo o 

sabor da pizza.

 

Por que pode ser tóxico: Porque 

normalmente esse comportamento 

não se restringe a pequenezas como o 

sabor da pizza. Decisões como o lugar 

para passar férias e a casa ou 

apartamento onde o casal vai morar 

ficam sob a responsabilidade de um, 

enquanto o outro que abriu mão de 

opinar vai se anulando aos poucos. 

Com o passar do tempo, essa pessoa 

terá dificuldades grandes para tomar 

pequenas decisões sozinha. E sempre 

haverá um momento na vida em que 

isso será necessário.

7.    Deixar as decisões – pequenas 

ou grandes – nas mãos do outro

" T O D A S  A S  
P E S S O A S  

P R E C I S A M  T E R  U M  
M Í N I M O  D E  

P R I V A C I D A D E . "

Por que é visto como normal: É 

considerado um sinal de que um pode 

confiar plenamente no outro, uma 

prova de amor e fidelidade.

 

Por que pode ser tóxico: Porque quem 

sugere isso quer controlar o outro e 

não confia em seu par. Todas as 

pessoas precisam ter um mínimo de 

privacidade, independentemente de 

estarem em um relacionamento. Isso é 

uma invasão de privacidade.

8.    Querer que um tenha as 

senhas de e-mails e redes sociais 

do outro

Por que é visto como normal: Porque o casal, em teoria, tem que estar 

sintonizado a ponto de um saber da disponibilidade do outro. Também porque 

um sempre espera que o outro cancele os próprios planos por causa dos 

compromissos assumidos sem ser consultado.

 

Por que pode ser tóxico: Toda pessoa tem uma vida particular independente do 

relacionamento e nem sempre poderá abrir mão de algo por causa de um 

compromisso marcado pelo outro. Uma reunião ou uma viagem de trabalho, 

por exemplo, pode ser mais importante que sair com os amigos do “mozão” ou 

da “mozona” numa quinta à noite. Quando isso acontece, as chances de a 

situação gerar decepção e desgaste são enormes. Por isso, sempre é bom 

conversar antes de decidir por um programa de casal dessa forma.

9.    Marcar compromissos de 

casal sem checar se ele ou ela 

pode

Por que é visto como normal: Porque é romântico, fofo, nhoim.

 

Por que pode ser tóxico: Se for condizente com o modo de vida do casal, 

ok – embora seja só um pouquinho exagerado dizer que outra pessoa é 

sua própria vida. Mas se for um casal que tem conflitos e que briga, 

chamar de “Vida” ou de “Tudo” pode levar uma das partes (a mais fraca 

psicologicamente) a se anular por causa da outra.

10.     um chamar o outro de apelidos como 

“Vida” e “Tudo”
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COMO  AP IMENTAR  O
SEXO  SEM  GASTAR    

          MU I TO

CONHEÇA  

4  JOGOS  

ERÓT I COS  

S IMP LES  

DE  FAZER
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ALGUNS  JOGOS  ERÓT I COS  

QUE  PROMETEM  

AP IMENTAR  QUALQUER  

C L IMA .

Por mais que você e a pessoa 

amada estejam apaixonadas, 
quando o assunto é sexo, nem 

sempre é fácil manter a mesma 

empolgação dos primeiros 
encontros. Quando chega aquele 

momento que ambos sabem o 

que funciona para cada um na 

cama, é difícil sair da zona de 

conforto. Mas, calma! Se bater 
saudade daquele "gostinho de 

aventura” de antes, saiba que 

ainda dá para reacender a chama 

da paixão com alguns jogos 
eróticos que prometem apimentar 
qualquer clima.

 

As dicas para não deixar o “fogo” 

esfriar são inúmeras e os jogos 
eróticos são ótimas saídas para 

quem procura fugir da rotina com 

o “mozão”. E, ao contrário do que 

muitas pessoas pensam, é possível 
aliar diversão, prazer e criatividade 

sem precisar recorrer a um sex 

shop e gastar com produtos 
sexuais.
 

Como a criatividade não tem 

limites - mas o cartão de crédito, 

sim, - separamos 
cinco brincadeiras eróticas simples 
que podem ser feitas na hora do 

sexo ou durante as preliminares e 

que usam recursos que você tem 

em casa, como baralho, papel, 
venda e (muita) disposição.
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A ideia é turbinar o ato e fazer com que 

qualquer casal volte a sentir aquele 

friozinho na barriga de novidade na cama e 

esqueça de vez a monotonia entre quatro 

paredes sem precisar investir em um super 
sex toy elaborado ou gastar com itens 
eróticos.
 

1. Tabuleiro do amor
No melhor estilo nerd, vocês podem apostar 
em um jogo de tabuleiro onde cada casa dá 

as recomendações sobre o que um deve 

fazer para o outro. Por exemplo: “Faça sexo 

oral”, “Receba uma massagem”, “Faça uma 

dança sensual” e por aí vai.
 

Não é muito difícil encontrar modelos de 

tabuleiros já prontos disponíveis na internet, 
ou então, você mesma pode criar um, de 

acordo com as suas preferências ou coisas 
que nunca fizeram - o que dá um toque 

especial à brincadeira e aumenta o clima de 

novidade.

 

A ideia é bem simples: se você optar por 
produzir seu próprio jogo, dá para desenhar 
em um papel, mas se não quiser, pode 

imprimir algo pré-definido. O dado você 

pode improvisar, caso não tenha, fazendo 

um de papel mesmo. Já os pinos, que 

representam cada jogador, podem ser 
tampas de caneta de cores diferentes ou 

qualquer outro objeto pequeno e diferente 

um do outro. Sem frescura, sem 

complicações, só diversão e tesão.

2.  Adivinhação
 

Estão com pressa, sem muitos recursos, mas 

loucos para experimentar uma brincadeira nova? 

Essa aqui dá para fazer em qualquer ambiente, a 

qualquer hora, e não precisa de nenhum preparo 

prévio. A ideia é provocar um ao outro antes de 

começarem o sexo e funciona como uma ótima 

preliminar.

 

Não tem muito segredo: um dos dois deve ficar 

vendado, (e essa venda pode ser qualquer pedaço 

de roupa), enquanto o outro coloca algum objeto 

ou comida na boca da pessoa que está 

impossibilitada de ver para que ela adivinhe o que 

é. Quem errar tem uma peça da roupa retirada por 

quem não está vendado.

I D E I A S  

DE   JOGOS  

ERÓT I COS  

“ BA I XO  CUSTO ”
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3. Fetiches sortidos 
 

Essa é uma boa ideia para casais que são mais 
tímidos ou querem se conhecer melhor. Funciona 

assim: ambos escrevem em papeizinhos 
os fetiches que cada um tem. Para deixar a 

brincadeira mais elaborada, vocês podem dividir 
essas ideias em categorias, como posições que 

gostariam de realizar, locais diferentes que querem 

praticar sexo ou qualquer outra situação que a 

imaginação mandar: vale de tudo - desde que os 
dois concordem em fazer.
 

Caso vocês queiram organizar por categorias, 
combinem antes quais serão e façam de um jeito 

que depois dê para deixá-las separada. Pode ser 
por cor, por algum sinal no papel… Aí vai da 

criatividade e necessidade de cada dupla. 

 

Por fim, dobrem os papéis e coloque-os em uma 

caixinha ou saco plástico. A brincadeira começa 

com cada um sorteando um papel e tomando a 

iniciativa para fazer o que está escrito.

 

O legal da brincadeira é que ela pode ser feita 

diariamente e nunca tem fim. Apesar de ter 
algumas situações que seja melhor o casal se 

programar antes para conseguir realizar, 
dependendo da imaginação dos dois, sempre 

haverá algo novo para testar.

4. Baralho sensual
Outra dica para quem quer apimentar as coisas 
com o “crush” é usar as cartas do baralho para 

“ditar” o que vocês devem fazer. Antes de começar, 
vocês definem o que cada carta significa. Por 
exemplo, o Rei significa sexo oral, a Dama 

representa beijos pelo corpo, o “Ás” vale 

masturbação e assim por diante.

 

Depois é só o casal ir sorteando as cartas do 

baralho, ou até brincando de algum jogo já 

existente e a carta que sair aponta o que cada um 

deve fazer. Para a brincadeira não se perder logo 

no início, é legal combinar que para cada 

“atividade” não se deve gastar mais do que 1 
minuto em sua execução.

 

E aí, gostou das dicas? É importante ter em mente 

que sexo ou qualquer outra atividade realizada à 

prática não deve ser encarada como um “prêmio”. 

Por isso, só faça aquilo que você realmente se 

sente à vontade para fazer. Nada de se sentir 
obrigada a realizar a vontade de alguém por conta 

de jogos eróticos. Lembre-se que os jogos são para 

causar prazer e diversão. Pressão, constrangimento 

ou desconforto não fazem parte das “regras”.
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O QUE É MITO E 
VERDADE SOBRE 
O SEXO NA 
GRAVIDEZ

Apesar de haver muitos mitos 
acerca do assunto, manter a vida 
sexual ativa durante a gravidez 
é seguro e até recomendado por 
especialistas

Quando o assunto é sexo, não é difícil 

encontrar quem prefira não conversar sobre. 

Ainda hoje, questões ligadas à sexualidade 

seguem sendo um tabu, principalmente a 

da mulher, já que elas não são incentivadas 

ou instruídas a respeito do tema como os 

homens são. O sexo na gravidez, porém, é 

um tabu ainda maior.

 

Será que o casal deve evitar ter relações 

sexuais durante a gestação? Existe alguma 

restrição que deve ser levada em 

consideração para praticar sexo na 

gravidez? A forma como a gestante percebe 

o “novo” corpo pode influenciar o desejo 

sexual? São muitas as questões que povoam 

a mente de papais e mamães de primeira (e 

até segunda) viagem, principalmente se a 

gestação for arriscada. Pensando nisso, 

reunimos alguns mitos e verdades a 

respeito da sexualidade da mulher quando 

há um bebê a caminho; confira:
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Verdade! Em uma gravidez normal, onde não haja 

alguma complicação previamente detectada, 

praticar sexo durante os nove meses de gestação 

não só é seguro como é recomendado. A prática 

do sexo na gravidez traz benefícios físicos e 

emocionais.

 

Manter a vida sexual ativa durante a gestação 

auxilia na manutenção do vínculo afetivo entre os 

parceiros, e restringi-la pode tornar o 

relacionamento limitado. Caso o sexo com 

penetração seja desconfortável e mesmo assim os 

parceiros tenham desejo de estar juntos, 

especialista aconselham que eles conversem 

sobre outras formas de contato sexual que não 

envolvam o sexo vaginal em si.

 

O especialista alerta para o fato de que alguns 

casos – como o de grávidas que possuem 

sangramento vaginal ou placenta de inserção 

baixa –, é necessário aguardar o aval do obstetra 

para seguir com a prática.

TRANSAR DURANTE 
A GRAVIDEZ É 
SEGURO

Mito! A mulher grávida consegue chegar 

ao ápice do prazer normalmente. Se ela 

não conseguir, talvez seja necessário 

realizar uma avaliação médica para 

estabelecer a causa do problema, que 

normalmente é psicológica.

 

Existe também aqueles casais que 

simplesmente optam por não transar 

durante a gestação em razão do 

tamanho da barriga ou da proximidade 

com a época do nascimento, preferindo 

dedicar-se a práticas como o sexo oral 

ou a masturbação mútua.

GRÁVIDAS  NÃO  TÊM  

ORGASMOS?
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O FETO TAMBÉM SE 
BENEFICIA DO 
PRAZER DA MULHER 
POR CONTA DA 
ENDORFINA

ALGUMAS  POSIÇÕES  SÃO  MAIS  

INDICADAS  PARA  A  PRÁTICA

Verdade! O barrigão pode atrapalhar um 

pouquinho o ato de fazer sexo na gravidez, 

tornando algumas posições (como o clássico 

papai e mamãe e o sexo de quatro) 

desconfortáveis. Ainda assim, existem 

posições que facilitam a transa; veja quais 

são algumas delas:

Mito! Não há estudo algum que possa 

confirmar esse dado. Na realidade, o bebê 

se beneficia da boa saúde da mãe, tanto 

física quanto psicológica.

O  ATO  SEXUAL  PREJUDICA  O  

BEBÊ

Mito! Durante o último trimestre da gravidez, a 

criança fica bem mais sensível a estímulos do meio 

externo, como sons ou movimentos, e isso pode fazer 

com que ele sinta mais estimulação mecânica 

durante o ato sexual dos pais, ou seja, acabe se 

movimentando mais.

 

Essa movimentação é a mesma que ocorre quando a 

mãe se locomove durante outras atividades e que de 

forma alguma o bebê é prejudicado. Segundo ele, a 

membrana protetora que sela a região, o saco 

amniótico e os fortes músculos do útero faz com que 

ele esteja perfeitamente seguro.

O  ORGASMO  PODE  INDUZIR  O  

PARTO

Verdade! “Chegar lá” pode acelerar todo o 

processo quando o bebê já estiver em vias de 

nascer. Isso acontece porque quando a mulher 

tem um orgasmo, uma substância chamada 

oxitocina é liberada. Ao mesmo tempo em que 

essa substância é um dos hormônios ligados ao 

bem-estar, ela também está ligada às contrações 

do útero, essenciais para que o parto aconteça.

 

Além disso, o sêmen também pode contribuir 

para a indução do parto. O líquido expelido pelo 

homem durante a ejaculação contém uma 

substância chamada prostaglandinas, que pode 

surtir um efeito semelhante ao da oxitocina 

quando liberado dentro da vagina durante o ato 

sexual.
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ESTICADA

Nesta posição, a mulher deve ficar deitada confortavelmente 

de barriga para cima com as pernas para o alto. Enquanto o 

parceiro a penetra sentado à sua frente, a mulher também 

fica livre para estimular o clitóris e ter mais prazer.
DE  

CONCHINHA

Amada por casais mais românticos e 

até preguiçosos, esta posição pode 

ser confortável também para o sexo 

na gravidez

Aqui, os parceiros se deitam virados 

para o mesmo lado. Ele a penetra 

por trás e ambos ficam livres para 

estimular o clitóris dela.

ALGUMAS  GRÁVIDAS  SOFREM  

COM  QUEDA  NA  LIBIDO

Verdade! As mudanças físicas que ocorrem neste 

Como o homem ajuda a mulher a se sustentar, esta 

posição ajuda a driblar algumas das dificuldades da 

gravidez.

 

Esta posição é semelhante à "cowgirl". Nela, o 

homem deve ficar deitado de barriga para cima 

enquanto a mulher se senta sobre ele agachada. Ela 

é ideal para quando a barriga ainda não está tão 

pesada e a mulher ainda consegue se movimentar 

mais livremente. Para se equilibrar, ela pode se 

apoiar nas mãos do parceiro, que fornecem apoio.

 

Período podem afetar a prática do sexo durante a 

gestação. Há mulheres que sentem 

ainda mais prazer pelo fato de não 

terem de se preocupar com a 

contracepção, mas outras ficam mais 

cansadas e enjoadas.

 

O primeiro trimestre é o período que 

mais costuma trazer esse tipo de 

dificuldades, enquanto o segundo 

normalmente é marcado com o 

retorno da libido, que pode voltar a 

diminuir durante o terceiro a afastar 

a vontade de fazer sexo na gravidez 

por conta do tamanho da barriga ou 

até por ansiedade com a 

proximidade do nascimento do bebê.
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SEX EDUCATION, A 
SÉRIE QUE ESTÁ 
DANDO O QUE 
FALAR NA NETFLIX
Otis (Asa Butterfield) é um adolescente de 16 anos 

sexualmente reprimido que vive com sua mãe, uma 

terapeuta sexual. Apesar de não ter perdido a 

virgindade ainda, ele é um “especialista” em sexo. 

Junto com Maeve, uma colega de classe rebelde, 

ele resolve montar sua própria clínica de saúde 

sexual para ajudar outros estudantes da escola.

 

Para uma série adolescente que trata de sexo, 

ainda mais sendo uma produção britânica, que 

torna fácil a associação imediata a um humor cru e 

frio, Sex Education sai do lugar comum porque é 

acima de tudo uma série feita com o coração. A 

comédia que traz a experimentação e testes que 

dão certo e que dão errado. Há frustrações e ideias 

que não são enxergadas com clareza, há confusão e 

aprendizado, perguntas e respostas tão específicas 

que acrescentam muito frescor ao gênero e ao 

assunto.

Boa parte de Sex Education está ligado ao quanto ela 

aprofunda personagens e relações no inverso do 

convencional. O melhor amigo gay do protagonista 

hétero, mas a história de Eric está interessada no que 

acontece depois da saída do armário. Na verdade, está 

interessada em algo mais específico, pois quer 

descobrir o que acontece com um jovem que não se 

encaixa nos padrões de gênero, mas que tem o apoio do 

pai super protetor em uma família religiosa. A história 

de Eric pergunta o que a televisão raramente pergunta 

quando trata da jornada de personagens LGBT: “o que 

acontece depois?”

REVISTA SAÚDE E BEM-ESTAR 



Eric pode ser facilmente o personagem mais popular 

da série, mas o roteiro não facilita a missão de escolher 

um favorito. Jackson (Kedar Williams-Stirling), o 

convencional atleta mais popular da escola, está longe 

de ser o “babaca descerebrado” tradicional deste tipo 

de história. Existe um trabalho excelente de 

desenvolvimento dos coadjuvantes — que existem 

independente dos protagonistas —, a ponto de fazer a 

torcida pelo hipotético casal (Maeve e Otis) ser 

desafiada pela delicadeza através da qual Jackson e 

Ola (Patricia Allison) são apresentados.

É nestes pequenos detalhes que Sex Education sai 

vitoriosa e se destaca da multidão. Ao apostar na 

honestidade de uma história que se propõe a falar de 

um tabu sem ridicularizá-lo, torna-se a produção mais 

genuína ainda que se ampare em todas as convenções 

de gênero que criaram as comédias escolares. Ela se 

transforma em algo muito perspicaz quando aposta na 

contradição com que constrói o personagem principal 

da história. 

Além de 
divertida, a 
série fala sobre 
o sexo na 
juventude

Otis não sabe absolutamente nada sobre sexo, mas ao 

mesmo tempo sabe tudo. Ele dá conselhos que ele mesmo 

não segue. E isso diz muito sobre experimentações e 

descobertas. Sexo pode ser divertido, assustador, confuso, 

frustrante ou prazeroso, mas é algo natural e deve ser 

tratado como tal.

 

Você Sabia?

Após o movimento #MeToo e o debate generalizado sobre 

os problemas de gênero de Hollywood, diversas produções 

estão apostando no trabalho dos coreógrafos de intimidade 

para proteger a dignidade dos atores em cenas de nudez e 

sexo. Em Sex Education, não foi diferente.

 

A produção protagonizada por Gillian Anderson e Asa 

Butterfield tem a sexualidade como um de seus temas mais 

importantes.

Nas cenas de sexo da atriz Emma McKay foram feitas 

coreografias cronometradas e ensaiadas. É um tipo uma 

dança, que acaba com o medo. O diretor Ben Taylor elogiou 

o trabalho da coreógrafa, e revelou que a pesquisa é grande 

parte da produção das cenas de sexo e melhora nas horas 

das gravações.

REVISTA SAÚDE E BEM-ESTAR 

















A Revolução do 
Relacionamento:

Você provavelmente já deve ter ouvido falar em Coach 
profissional – treinador de carreiras com a função de 
desenvolver pessoas em âmbito pessoal e profissional. Mas é 
possível que nunca tenha escutado falar em Coach de sexo, ou 
melhor, em SEXCOACH.

S E X C O A C H

SEXCOACH



A PROFISSÃO

Você provavelmente já deve ter 
ouvido falar em Coach profissional 
– treinador de carreiras com a 
função de desenvolver pessoas em 
âmbito pessoal e profissional. Mas 
é possível que nunca tenha 
escutado falar em Coach de sexo, 
ou melhor, em SEXCOACH.
 
Se você ainda não conhece o 
termo, saiba mais sobre a profissão 
que tem ajudado muita gente a ser 
mais realizada na intimidade.
 

Um detalhe interessante é 
que, na maioria dos casos, o 
Sexcoach atende às 
mulheres. O público 
feminino está cada vez mais 
atento a questões como 
orgasmo, dar e sentir prazer 
e ficar à vontade com o 
próprio corpo. Ou seja, hoje, 
elas tomam as rédeas de si 
mesmas em vários sentidos.
 
O Sexcoach auxilia na missão 
de não esperar somente que 
o parceiro proporcione o 
prazer. 

A revolução do 
relacionamento: 
SEXCOACH

Na prática o orientador sexual 
ensina que autoestima é chave 
do sucesso de tudo que acontece 
na cama, e não o “corpo perfeito” 
ou a idade certa.
 
Uma boa dose de autoconfiança 
e truques simples são as vezes 
capazes de transformar alguém 
cuja timidez atrapalha em algum 
aspectos. Com a vida sexual não 
seria diferente.

Se você ainda não conhece o termo, saiba mais 
sobre a profissão que tem ajudado muita gente a 
ser mais realizada na intimidade.

P R O F I S D S Õ E S

DID YOU KNOW?

ENTENDA MELHOR A 
PROFISSÃO DE SEXCOACH

O SEXCOACH é o profissional que 
cuida de relacionamento e da 
vida sexual do cliente, ou seja, ele 
está preparado para auxiliar em 
todos os problemas do cotidiano 
que possam afetar a vida afetiva 
do casal. Quebrar tabus, superar 
a timidez ou outras dificuldades, 
ter uma boa vida sexual é papel 
do Sexcoach. Ele é como se fosse 
um professor que ensina tudo 
isso e auxilia casais. É o 
profissional que ajuda o cliente a 
encontrar caminhos para 
favorecer sua vida sexual e seus 
relacionamentos.
 
O aluno aprende a deixar de lado 
certos mitos, preconceitos e mal-
entendidos que prejudicam, 
causam bloqueios e dificultam 
algo que é tão natural e 
importante. Afinal, sexo é um 
fator de felicidade e plenitude.



A profissão é recente no mercado, mas vem 

ganhando espaço, especialmente entre as 

mulheres que estão cada vez mais antenadas 

a tudo que acontece no universo da 

sexualidade, não importando idade, se é 

casada ou solteira.

 

Ao contrário de um sexólogo, que cuida da 

sexualidade humana, transtornos e 

tratamentos, o sexcoach atende 

individualmente ou até em grupos, home 

care ou com escritório fixo. Tem também 

aqueles profissionais que fazem 

atendimentos pela internet, já que ela se 

tornou um auxílio na vida de muitos 

empresários.

 

Ele estuda e trabalha assuntos que envolvem 

a relação sexual, porém, também trata de 

afetividade, erotismo, sensualidade, amor-

próprio.

Técnicas para apimentar o relacionamento são um 

dos assuntos preferidos por quem procura um 

sexcoach. No entanto, o profissional dessa área pode 

ainda abordar temas ligados ao toque, beijo, 

percepção corporal e vários outros.

 

O sexcoach é visto de maneira ‘estranha’ por boa 

parte da população. A falta de conhecimento é o que 

falta desconforto a respeito da profissão. 



TRANSFORMANDO 
VIDAS

O profissional é capaz de interferir positivamente em 

situações nas quais passamos por dificuldades ou desafios, 

como:

·         Dificuldade de comunicação – falta de clareza e 

amorosidade

·         Estresse

·         Fim de um relacionamento

·         Infidelidade

·         Mudança profunda de vida ou de situação financeira

·         Nascimento de um filho

·         Perda da atração física pelo parceiro/a

·         Problemas de saúde, incluindo os hormonais

 

Vivemos em tempos de muita exposição. O mundo moderno é 

cheio de aparências. Culturalmente, parecemos todos muito à 

vontade com tudo isso. Porém, a sexualidade ainda é um 

campo cheio de mitos, tabus, medo e vergonha. A aparente 

libertação sexual não é bem o que parece em muitas 

situações.

 

Um SEXCOACH pode ser o caminho para entender melhor a si 

próprio e ser mais realizado. Procure sempre um profissional 

na sua cidade.
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Por  Veja  São  Paulo

        erá que o “nogasm”, termo para 
sexo sem orgasmo, está levando as 
mulheres à traição? O principal site 
de relações extraconjugais do 
mundo, Ashley Madison, quis saber 
o que acontece no quarto das 
pessoas casadas para ver se isso é o 
que está levando as mulheres a 
pularem mais a cerca. No último 
mês, o site entrevistou mais de 1 
300 membros para descobrir a 
qualidade do sexo com o cônjuge 
versus com o amante, com que 
frequência as mulheres apelam para 
o “fauxgasm”, fingir ter um orgasmo. 
Quando perguntadas se seus 
maridos eram capazes de fazê-las 
gozar, 49% das mulheres 
entrevistadas disseram que isso 
acontecia “às vezes” ou “raramente”. 
No entanto, 83% disseram que 
conseguem gozar com seu parceiro 
extraconjugal e, quando 
perguntadas sobre a frequência, 
mais da metade, 59%, alegou ter um 
orgasmo “sempre” ou “a maior parte 
do tempo” com seu amante. 

Segundo pesquisa, 43% das entrevistadas dizem que a maior barreira para alcançar 
o ápice é a falta de esforço do parceiro

S De acordo com os dados, 43% das 
moças entrevistadas disseram que a 
maior barreira para alcançar um 
orgasmo é a falta de esforço de seu 
parceiro. Quando perguntadas mais 
especificamente por que seus maridos 
não conseguem fazê-las gozar, o maior 
problema identificado é que seu parceiro 
está muito focado em si (29%), seguido 
do sexo sendo muito confortável/falta de 
excitação (28%) e uma ausência de 
atração/não sendo capaz de criar o clima 
(24%). 
Parece que uma relação extraconjugal 
faz com que o tesão flua novamente com 
62% garotas, dizendo que a principal 
razão pela qual elas gozem mais com um 
amante é porque eles se concentram 
mais no prazer da mulher, e não no 
próprio. A atratividade do amante ocupa 
o segundo lugar (46%). 
O que é que as mulheres mais 
desejam? 
 Bem, 70% das mulheres entrevistadas 
disseram que têm orgasmos mais 
frequentemente durante o sexo oral e 
70% dizem que é mais provável gozarem 
à noite e não pela manhã. 

Quando perguntadas sobre fingir um 
orgasmo 
 
 
 
 
 
 
 
 
28% das mulheres entrevistadas 
dizem que nunca fingiram. 
 
  
 
 
 
 
 
Embora 45% dos homens pensem que 
sua parceira tenha fingido ter tido um 
orgasmo antes. Quando perguntados, 
45% dos homens entrevistados afirmam 
que, se soubessem que sua parceira 
estava fingindo, estariam determinados a 
descobrir onde estavam errando, para 
que pudessem se tornar uma 
companhia melhor. 

MULHERES CASADAS 
DECLARAM TER 69% MAIS 
ORGASMOS COM AMANTES

SAÚDE  & BEM-ESTAR



Adquira já o seu Jogo 24 horas de Prazer pelo WhatsApp (19) 99301-6630. 
Explore sua sexualidade e suas fantasias! 

 
 
 
 

Você está pronto(a) para assinar o contrato?

consultoriodesejosecreto.com



COMO FALAR SOBRE SEXO COM OS FILHOS? 
SAIBA COMO FALAR EM CADA IDADE!

           sexualidade faz parte da vida 
de todas as pessoas, sem importar a 
idade. À medida que os filhos 
crescem e se desenvolvem, é 
provável que comecem a ter 
curiosidade sobre o sexo e busquem 
informações sobre o tema, 
principalmente com os pais. Isso é 
algo natural, mas você está 
preparada para responder essas 
perguntas? Para algumas mães isso 
vai ser uma tarefa fácil, já para 
outras, começar a falar sobre o 
assunto será complicado. Mas não 
se preocupe, hoje eu trouxe para 
você algumas dicas de como falar 
sobre sexo com os seus filhos. 
Tenho certeza de que vão te ajudar. 

 
Os momentos para educar seu filho podem 
aparecer a qualquer momento: enquanto 
vão às compras, ao cinema e até ao parque. 
Todos os dias podem aparecer situações 
propícias sobre como falar sobre sexo com 
os filhos. Por exemplo, na hora do banho, 
você pode falar sobre as partes do corpo e 
como aquela parte deve ser privada. Uma 
gravidez ou nascimento na família são um 
bom momento para explicar como um bebê 
é concebido e como ele nasce. 
Procure oportunidades em sua vida todos 
os dias para abordar o assunto ou fornecer 
informações úteis. Cultura pop fornece 
muitas dessas oportunidades. Se ambos 
estiverem assistindo a um programa de 
televisão que mencione um mito sobre 
sexo, corrija para que seu filho entenda. 

A Como falar sobre sexo 
com os filhos? Comece a 
falar sobre sexualidade 
com seu filho desde 
pequeno! Assim, ele irá 
se acostumando a 
compartilhar 
informações com você e 
expressar suas opiniões. 
Será mais fácil para você 
seguir falando à medida 
que ele for crescendo. 
Se você nunca tentou 
falar com o seu filho 
sobre o tema, lembre-se 
de que nunca é tarde 
para começar a falar 
sobre sexo. 

Por Mulheres Bem Resolvidas SAÚDE  & BEM-ESTAR

Por onde começar? Comece desde pequeno



Não é necessário um discurso. 
Primeiro, investigue o que seu 
filho já sabe. Deixe que ele guie 
a conversação e faça as 
perguntas. É possível que 
algumas crianças não peçam 
informações se perceberem que 
você se sente incomodada com 
o tema. Outras podem fazer o 
contrário e fazer perguntas 
embaraçosas, só para 
constranger. O segredo é falar 
abertamente com eles e deixar 
que eles saibam que podem 
fazer perguntas incômodas. 
Também tenha em mente que 
pode  assustar o seu filho se 
você tentar falar em uma única 
conversa tudo o que você quer 
que ele aprenda. Em vez disso, 
você deve fornecer esta 
informação de forma gradual, e 
desenvolver um relacionamento 
baseado na confiança e 
comunicação aberta. 

SAÚDE  & BEM-ESTAR

Butterfly (calcinha vibratória): o item que possui vibração e versões destinadas tanto à estimulação interna quanto 
externa, promete ser um acessório discreto que pode ser utilizado a qualquer hora devido à possibilidade de 
encaixá-lo dentro da calcinha. Seu preço médio varia de R$50 a R$70. (Foto: divulgação) 

Como falar sobre sexo 
com os filhos?

Quando as crianças começarem a fazer 
perguntas incômodas, os seguintes 
conselhos podem ajudar: 
• Não ria, ainda que a pergunta seja 
engraçada. Se você rir, ele pode se sentir 
envergonhado e se fechar. Procure não 
parecer envergonhada ou assumir uma 
postura muito séria sobre o tema. 
• Seja breve. Responda com palavras 
sensíveis e de acordo com a idade. Seu 
filho de quatro anos de idade não precisa 
saber os detalhes sobre uma relação 
sexual. 
• Use o nome próprio de cada parte do 
corpo. 
• Veja se ele ficou satisfeito com a 
resposta ou se quer saber mais. 
• Perceba as respostas e reações da 
criança. 
• Prepare-se para repetir as coisas. 

Alguns conselhos de como falar 
sobre sexo com os seus filhos

Como falar sobre sexo com os 
filhos exige habilidade. Não force o 
seu filho a falar sobre sexo quando 
ele não quer e muito menos diante 
de outras pessoas. Procure os 
momentos em que vocês estiverem 
sozinhos para conversar sobre o 
tema e veja se ele está disposto a 
falar com você. 

Faça com descrição
Crianças nesta faixa etária estão 
começando a aprender sobre seu 
próprio corpo e é importante ensinar 
o nome certo de cada parte. Inventar 
um nome para a vagina ou pênis, por 
exemplo, pode dar a ideia de que o 
nome próprio é algo errado. Além 
disso, é a idade ideal para ensinar a 
seus filhos que algumas partes são 
privadas (que devem ser cobertas 
com calcinha ou sunga). Você 
também pode ensinar que cada 
pessoa tem o seu próprio corpo, de 
tamanhos e formas diferentes. 

O que abordar em cada faixa 
etária 
18 meses a 3 anos de idade 

Butterfly (calcinha vibratória): o item que possui vibração e versões destinadas tanto à e
externa, promete ser um acessório discreto que pode ser utilizado a qualquer hora devi
encaixá-lo dentro da calcinha. Seu preço médio varia de R$50 a R$70. (Foto: divulgação) 

Nessa idade, elas começam a mostrar 
interesse em sexualidade básica, tanto a sua 
própria como a do sexo oposto. Também é 
possível que toquem suas partes íntimas e 
mostrem interesse nas genitais de outras 
crianças. Isso é normal. No entanto, é 
importante que as crianças aprendam o que 
é certo e o que é errado; e é você quem 
deve dar limites a essa exploração. Aqui 
estão algumas coisas que você pode ensinar 
a seus filhos: 
• Ter interesse nos órgãos genitais é 
saudável e natural. 
• Ficar nu e fazer jogos sexuais em público 
não é correto. 
• Ninguém mais, nem mesmo amigos 
íntimos e parentes, podem tocar as “partes 
íntimas” de seu filho. A exceção são os 
médicos e enfermeiras durante os exames 
físicos com a permissão dos pais, e os 
próprios pais quando eles tentam encontrar 
a causa de uma dor na área genital. 

4 a 5 anos de idade

Crianças nessa faixa etária querem saber mais 
sobre as relações interpessoais e podem estar 
interessadas no que acontece entre adultos 
sexualmente. Suas perguntas tornam-se mais 
complexas à medida que tentam entender a 
conexão entre sexualidade e a gravidez de um 
bebê. Elas podem chegar as suas próprias 
conclusões sobre o funcionamento do corpo 
ou a origem dos bebês. Elas também podem 
recorrer a amigos para encontrar respostas. 
Na hora de pensar sobre como falar de sexo, é 
importante ajudar as crianças a entenderem a 
sexualidade de forma saudável. Lições e 
valores que aprendem nessa idade vão ficar 
com elas como adultos e serão a base de 
relacionamentos significativos quando ficarem 
mais velhas. 

5 a 7 anos de idade 



SAÚDE  & BEM-ESTAR

Crianças nessa faixa etária provavelmente já 
têm uma noção do que é certo e errado. Elas 
são capazes de compreender que o sexo é 
algo que acontece entre duas pessoas que se 
amam. Elas podem mostrar interesse em 
como mamãe e papai se apaixonaram. Como 
surgem questões sobre romance, amor e 
casamento, elas podem também estar 
curiosas a respeito de relações homossexuais. 
Use essas ocasiões para discutir as ideias da 
família sobre a homossexualidade. 

8 a 9 anos de idade

Adolescentes Pressão dos colegas e violência sexual

Nessa fase é importante explicar as mudanças que eles, pré-adolescentes, 
 sofrerão com a puberdade e ensinar como eles podem se sentir 
confortáveis com o próprio corpo. Você deve explicar que as pessoas fazem 
sexo por prazer e não apenas para reproduzir, que a masturbação é muito 
comum e normal, mas em privado. Na hora de como falar sobre sexo, 
devemos explicar o que são doenças sexualmente transmissíveis e a prática 
do sexo seguro (uso de preservativos). 
Nessa idade você já pode conversar sobre estupro e relacionamentos 
abusivos. Os pré-adolescentes devem saber o ciclo de reprodução, como 
produz e desenvolve uma gravidez, a contracepção (incluindo a 
contracepção de emergência). 

Na adolescência, o objeto de desejo passa a ser focado no 
corpo do outro. Nessa fase, seu filho já terá consciência de 
sua identidade sexual e vai começar a procurar formas de 
satisfazer suas necessidades. É normal os filhos se 
desvincularem dos pais para buscar novas referências. Você 
deve ter um diálogo aberto, mas sem ser invasivo no 
sentido de orientar. Não o sufoque, pois ele precisa de 
espaço, mas também não o mime em demasia. É necessário 
saber medir para chegar a um equilíbrio. 
Nessa fase, eles devem conhecer e compreender as 
relações entre pessoas do mesmo sexo e devem saber que 
a identidade sexual é composta por orientação sexual, 
identidade de gênero e sexo biológico. Explique que eles 
devem assumir a responsabilidade  por suas decisões e que 
eles precisam equilibrar a independência com 
responsabilidade. 
Também é ideal explicar sobre a complicação de uma 
gravidez precoce, experiências sexuais inapropriadas ou 
indesejadas e uso de contraceptivos. 

Infelizmente, o assédio sexual está se tornando cada vez 
mais comum nas escolas. Ensine seus filhos a identificar a 
pressão dos colegas e como ele pode dizer não em uma 
situação desconfortável. Mostre ao seu filho que o contato 
físico ou sexo sem o consentimento é sempre algo 
impróprio e que, acima de tudo, deve haver respeito com as 
outras pessoas. 

Sexo seguro

Destaque a importância do sexo seguro. Diga ao seu filho 
que a segurança é a sua principal preocupação. Explique 
que as doenças sexualmente transmissíveis podem ser 
contraídas com muita facilidade, a menos que os parceiros 
sexuais tomem as precauções adequadas. Fale sobre o uso 
de anticoncepcionais e como evitar uma gravidez não 
planejada. 

10 a 12 anos
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Sexo é algo natural. Não há nenhuma razão 
para se sentir envergonhado de falar sobre 
isso ou rejeitar quaisquer sinais de abertura. 
Acredite, não vai ajudar se nossos filhos 
considerarem que o sexo é um assunto tabu 
na família. Você pode esconder a verdade, 
mas isso não vai impedir que eles tenham 
uma relação sexual mais cedo, por exemplo. 
Não falar sobre determinado só gera mais 
curiosidade. 
É melhor conversar abertamente para 
remover da cabeça todas as lendas urbanas 
que circulam na Internet ou na rede de 
amigos. Também é a melhor forma de 
prevenir a gravidez indesejada e a 
transmissão  de doenças sexualmente 
transmissíveis no futuro. 

Vergonha? Por quê?

Lembre-se de que você não é a única mãe 
que está pensando em como falar sobre sexo 
com os seus filhos. Pergunte a outros pais 
como eles estão lidando com o tema. Eles 
podem dar conselhos ou ideias úteis. 
Conversar com outros pais também é uma 
boa maneira de descobrir as mensagens que 
outras crianças estão recebendo sobre sexo e 
relacionamentos. 

Converse com outros pais

Como nós tratamos a questão é como nossos filhos vão tratá-la no futuro. 
Se eles veem que nós temos vergonha de falar sobre o assunto, é provável 
que depois eles vão ter vergonha de perguntar ou vão achar que o sexo é 
embaraçoso. Caso você não tenha resposta para determinada pergunta, 
não se sinta embaraçada. Você pode dizer que vão descobrir juntos e 
podem ver um livro ou pesquisar na Internet, por exemplo. 
Falar sobre sexo não leva o seu filho a praticá-lo mais cedo, nem nada nesse 
estilo, isso é um mito. Falar sobre o tema também não vai deixar seu filho 
mais precoce. Na verdade, com informações, é mais provável que ele adie a 
relação sexual até se sentir mais seguro. Conversar sobre sexo e 
sexualidade te dará a oportunidade de compartilhar seus valores e crenças 
com seus filhos. 
Talvez o assunto ou as perguntas poderão causar incômodo e vergonha no 
início, mas seus filhos precisam saber que a qualquer momento podem 
recorrer a uma fonte confiável e honesta para responder as 
perguntas:você. 

É preciso falar sobre sexo
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Em um diálogo, as duas partes devem participar. Não é 
conveniente você dar um sermão aos seus filhos, e 
muitos menos amedrontá-los com graves castigos, caso 
eles tenham relações antes do tempo. Isso só quebrará a 
confiança. Você pode falar francamente e convidá-los a 
fazer o mesmo com você. Para isso, você deve estar 
preparada para ouvir o que os seus filhos vão dizer e, 
acima de tudo, respeitar as suas opiniões. Dessa forma, 
você estará abrindo um canal de comunicação e eles 
sempre irão recorrer a você quando precisarem  de 
conselhos ou enfrentarem uma situação complicada. Isso 
tornará a relação entre mãe e filho ainda mais forte. 

Respeite

• Educação é baseada em um desenvolvimento equilibrado 
entre o corpo e a mente. Então, você tem que alimentar as 
crianças fisicamente e intelectualmente. Falar sobre sexo 
está incluído nessa educação. 
• Os pais devem educar em um sentido integral, em todos 
os aspectos. Melhor não delegar partes da educação a 
avós, escola ou amigos. Se o fizer, você pode ter surpresas 
desagradáveis. 
• As crianças não se traumatizam com sexo se nós 
falarmos sobre o tema com naturalidade. 
• Mostrar o sexo como algo sujo e pecaminoso gera 
traumas e rebelião. 
• É preciso saber como definir limites para que as crianças 
não tenham relações sexuais sem estarem preparadas. Se 
você ensinar valores e uma educação sexual saudável e 
realista desde a infância, não há necessidade de impor 
nada. 
• Falar sobre um problema mais cedo evita males maiores. 
Se esperarmos, o resultado será pior. 
• As crianças crescem com segurança se houver uma boa 
comunicação desde a infância. Será o seu guia para 
enfrentar a vida e prevenir riscos nas relações sexuais. 
• A proximidade com as crianças é essencial e os limites 
também. Em momentos cruciais, seus filhos vão se 
lembrar das palavras e sabedoria de seus pais. 
• Você não precisa assustá-los sobre a sexualidade, mas 
eles devem saber que há riscos. Conhecer é prevenir. 
• Se há problemas, temos de estar lá para ajudar. Fazê-los 
sentirem-se culpados só trará mais dor a situação. 

Dicas para se lembrar



Por Personare 

Homens, como agir 
se sua parceira 

 
  sente dor no sexo? 
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Segredo para ter prazer na cama é respeitar as 4 fases sexuais da 
mulher 

O nome dado à dor que algumas mulheres sentem durante o sexo, por 
meio da penetração, é dispareunia. Este incômodo não deve ser 
encarado como algo normal, pois trata-se de uma disfunção sexual. 
Cada vez mais esse tema vem ganhando atenção, já que o número de 
mulheres que sentem dor no sexo é muito maior do que se imagina. 
Mas, como o homem como fica nessa história? Como ele deve agir para 
driblar essa situação?

Atualmente, de todas as disfunções sexuais, a dispareunia ocupa 74,3% de 
toda população feminina brasileira, nos mostrando que é mais da metade 
das queixas quando se trata de sexo - esta estatística é referência em um 
artigo realizado no Hospital das Clínicas por um grupo de estudo de 
sexualidade. Ainda é difícil dizer quantas mulheres no Brasil sentem esse 
desconforto, pois muitas não relatam por vergonha, ou julgam ser normal. 
No entanto, um estudo publicado em 2008 na Revista Menopause apontou 
que 40% da população brasileira feminina sofria de dispareunia. E de 2008 
para cá, percebi na minha prática clínica que esse número triplicou. 

DOR NO SEXO AINDA É TABU ENTRE MULHERES
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Enquanto geralmente um homem é facilmente excitável, bastando observar uma bela 
figura para sua mente já ser transportada ao ato sexual, nas mulheres isso não é tão 
simples. Claro que algumas são facilmente excitáveis também, mas, na maioria das vezes, 
o desejo feminino depende do quanto esta mulher está disposta ao sexo, ou, ainda, o 
quanto sobrou de tempo para ela pensar nisso ao fim do dia. 
A mulher precisa ser preparada para o sexo por muito mais tempo. O envolvimento com a 
relação é muito importante na cama, ou seja, se ela estiver brava ou insatisfeita com você, 
não adianta dar aquele beijinho na nuca que sempre costuma funcionar, ela 
simplesmente não estará aberta ao sexo, e o desejo não acontecerá. 
A vagina não é constantemente um tubo de encaixe perfeito para o pênis. Ela em repouso 
fica completamente fechadinha, "colada" e também não tão longa. Portanto, se não 
houver estímulos suficientes, não estará pronta para receber o membro masculino, 
fazendo com que ele atrite nas paredes vaginais ou no útero, causando dor. 
Normalmente, o casal que tem em sua rotina um pouco de desconforto sexual se 
preocupa somente em deixar a mulher excitada o suficiente para que fique lubrificada, 
não sabendo que a lubrificação é apenas um dos fatores que contribuem fisicamente para 
a penetração. 

1 - DESEJO SEXUAL: MULHERES PRECISAM DE MAIS TEMPO E 
PRELIMINARES PARA ELE APARECER

No meu consultório, sempre que possível trago o 
homem em uma ou duas sessões com a mulher, para 
sanar todas as suas dúvidas e ensiná-lo a tocar sua 
parceira sem medo de machucá-la. Então, pensei: por 
que não passar todas essas orientações em um 
conteúdo, para que mais homens tenham acesso a 
essa informação? 
A maior queixa das mulheres nesse quesito é: "meu 
parceiro tem receio de me tocar, para não machucar", 
ou "ele diz que fica excitado, mas, como não pode 
fazer sexo comigo, então prefere nem tentar". 
Imagino que deve ser uma situação nada fácil para o 
homem, mas para que sua mulher tenha melhora, o 
seu apoio é fundamental, parceiro! O sexo não se faz 
sozinho, se fosse assim não seria sexo, mas sim 
masturbação. Se o sexo é a dois, a responsabilidade 
também é dos dois. 

PRIMEIRO PASSO: ENTENDENDO O CORPO E O 
DESEJO DA MULHER 
Nós, mulheres, somos muito diferentes de vocês, 
homens. Seja no corpo, na mente ou na fisiologia 
sexual. Portanto, aquele velho conselho "se 
coloque no lugar do outro", quando estamos 
falando do quesito sexual, ele não funcionará 
muito bem. Portanto, se atente as informações 
que vou passar adiante. 
Existe uma regra pra se obter um sexo bom do 
começo ao fim - que as pessoas respeitem essa 
ordem, sem pular nenhuma dessas fases: desejo, 
excitação, o sexo em si e, no fim, o orgasmo. 
Portanto, vamos citar como as mulheres 
funcionam em cada uma dessas etapas. 



24

SAÚDE  & BEM-ESTAR

Vou explicar melhor: digamos que o homem possui 
diversas gavetas ou pelo menos duas delas. Enquanto 
ele guarda tudo em uma gaveta (profissão, questões 
financeiras, família, lazer), o sexo possui uma gaveta 
própria na sua vida. Sendo assim, se algum aspecto 
sexual for ativado, todas as demais gavetas se fecham 
para que a gaveta sexual seja aberta e possa ser 
trabalhada sem interferência. Frisando que estamos 
falando de um homem comum, sem disfunções 
sexuais. 
Já a mulher pode até abrir a gaveta do sexo, mas 
algumas outras, se estiverem muito cheias, 
permanecerão meio abertas também, fazendo com 
que ela desfoque do ato sexual - o que pode causar 
dor, fazer com que desista na metade do caminho, 
tornando a experiência horrível. Se isso acontecer, 
não significa que você é o problema. Estou dizendo 
tudo isso para você entender que o desejo é 
fundamental, você precisa provocá-la, deixá-la com 
vontade. É como uma onça que vai para o zoológico e 
não pode ter a presa fácil, ela precisa preservar os 
seus instintos. A mulher também é assim, ela precisa 
conquistar e ser conquistada todo dia. Já ouviu o 
termo: "é dos canalhas que elas gostam mais"?, isso 
não é uma verdade, mas surgiu pela necessidade da 
mulher de querer conquistar, de gostar de ser 
paquerada e desejada. 

A dica é, então, começar sinalizando que está com 
desejo, diga algo demonstre sua vontade, mas que seja 
mais indireto, romântico ou atrevido não importa, assim 
como acontece em uma paquera. Por exemplo: "que 
linda mulher, imagina essa mulher lá na minha cama 
essa noite?". É claro que este é só um exemplo, você 
deve adaptar a abordagem para o seu tipo de 
convivência, mas a ideia é brincar e tornar o ato sexual 
mais longo, dar tempo de sua parceira sentir desejo. 
Quando estiver mais próximo, você pode sentir o seu 
perfume no pescoço, enroscar seus dedos em seus 
cabelos ou simplesmente beijá-la, mas o importante é 
dar tempo para que ela sinta desejo, ou seja, para que 
sua mente mande sinais para o seu corpo e este tenha 
tempo de ficar pronto para o sexo, sem sentir dor. 

 
Dicas para o desejo sexual feminino ser reforçado 
(cada mulher tem gostos diferentes, portanto adapte 
de acordo com os da sua parceira): 
 
- Caso você more com ela, acorde-a com um beijo de 
bom dia, ou, se quiser caprichar ainda mais, surpreenda- 
a com um café da manhã na cama - romantismo é 
fundamental, para que sua parceira entenda que o seu 
interesse não é só sexual, ela precisa se sentir amada e 
valorizada para ficar mais confiante na cama. Seu 
esforço será compensador, acredite. 
- Leve-a para jantar fora, passear no parque à noite, 
tomar sorvete, ou qualquer coisa mais simples que 
valorize a companhia um do outro, que dê espaço para 
conversas ou um ar mais romântico, como se fazia nos 
tempos antigos e dificilmente se vê hoje em dia. 
- Se houver oportunidade, leve-a para caminhar na areia 
da praia, em uma noite de luar, nem que seja pra fazer 
um "bate e volta", caso não more no litoral. 
- Dica principal: a maior parte dos homens, quando já 
tem um tempo de relação, vai simplesmente se 
"roçando" na esposa para iniciar o coito, sem dar espaço 
para a mulher estar completamente excitada para iniciar 
a penetração. Este é o maior motivo de dor vaginal. 
 
 

Converse com outros pais

Depois do desejo por sexo, o corpo começa a reagir, o 
que chamamos de excitação. É somente após a 
excitação que a penetração pode ocorrer. 
Essa regra vale para qualquer casal que queira 
respeitar o corpo feminino e agir como realmente o 
sexo deveria acontecer, e não apenas para mulheres 
com dispareunia. 
Sinais de excitação na mulher: 
- Começa a ficar mais lubrificada 
- Sua face fica mais corada 
- A voz se altera e fica mais suave, mais baixa ou mais 
cantada. As cordas vocais sofrem alteração durante a 
excitação, mudando suavemente o tom de voz. 
- A feição muda e a mulher parece ficar mais à 
vontade e mais livre, isso porque o sistema nervoso 
autônomo, responsável pelo relaxamento, começa a 
ser ativado. 
- A mulher pode sentir contrações involuntárias da 
vagina, o que popularmente as pessoas chamam de 
"vagina piscando". 
- A típica vontade de ser penetrada, de não estar 
mais aguentando de desejo, é o maior sinal de que a 
vagina já se alongou e dilatou-se o suficiente, 
estando pronta para a penetração. 
É importante citar que existem diversos casos para a 
dor durante o sexo, algumas vezes é puramente 
física, então esses segredinhos funcionaram muito 
bem, no entanto a casos que isso ajudará, mas talvez 
ainda encontre dificuldades pois existem alguns 
outros bloqueios psicológicos. 

2 - EXCITAÇÃO: CORPO DÁ SINAIS DE 
ESTAR PRONTO PARA PENETRAÇÃO
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Na hora da penetração está o maior problema do casal, pois o homem mal consegue 
penetrar a mulher, ou, quando consegue, tem medo dela sentir dor - e aí quem não se 
entrega direito para o momento é o próprio homem. 
A dica é ter tudo bem conversado antes. O homem não é obrigado a adivinhar o que a 
mulher sente, portanto, é preciso que tenham uma conversa prévia sobre as coisas que a 
mulher gosta, o que costuma machucar ou desencadear a dor, e ainda quais podem ser os 
sinais na cama para que o parceiro avance ou recue. 
 
Encoraje a mulher a se tocar para se conhecer. Se é algo que ela já tem costume, ótimo! 
Neste caso, peça que mostre a você quais são seus pontos de prazer e os de desconforto. 
Caso ela não tenha esse hábito, encoraje-a. Isso pode acontecer até mesmo durante as 
preliminares, peça que ela vá lhe direcionando, para que descubram juntos o que é bom e 
o que não é tão agradável assim. 
 
Transmita segurança e apoio. Ela precisa se sentir confiante para que o sistema nervoso 
autônomo seja ativado e se sinta plena e livre para um sexo maravilhoso. 

3 - SEXO: CONHEÇA SUA PARCEIRA

Nesse momento, a atenção é maior para a mulher, 
mas isso é só para que encontrem sintonia. Depois, a 
atenção será harmonizada para ambos, que, aliás, é 
um outro ponto muito importante. No sexo, as duas 
pessoas devem ser banhadas de atenção, ambas 
precisam doar e sentir prazer, é uma dança a dois na 
qual tudo deve estar em perfeita sintonia e equilíbrio. 
No começo pode ser difícil, como andar de bicicleta, 
mas depois que perceber o caminho, tudo passará a 
ser intuitivo, acontecerá naturalmente. 
Depois de conhecer o corpo de sua mulher, não tenha 
medo de tocá-la, pois ela precisa sair da zona de 
conforto e você também. Portanto, explore-a mais, 
devagar, observando suas reações e indo além. 
Sempre que der, dê um passo a mais. O sexo ganhará 
uma magia que os demais, feitos com pessoas sem 
dispareunia, não têm. Ou seja, você encontrará um 
caminho de prazeres. 
Encoraje sua parceira a participar de grupos de 
mulheres que também sentem dor ou têm dificuldade 
no sexo, seja em redes sociais ou grupos terapêuticos, 
pois normalmente nos casos mais graves de dor que 
impossibilita penetração, a mulher se sente um 
peixinho fora d'água e acha que é muito diferente das 
demais mulheres. Mas não é bem assim, pois no sexo 
somos todos diferentes, não existe um protocolo. 

Conhe
ça
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O orgasmo é muito necessário no sexo. Caso a mulher não o alcance, isso também recebe 
um nome, que é anorgasmia. Muitas vezes a dispareunia vem acompanhada dessa 
disfunção. Afinal, orgasmo vem com o prazer - e a dispareunia causa dor. Portanto, é 
natural ter dificuldade para alcançar o orgasmo. Mas, não se preocupe, um passo de cada 
vez. 
Primeiro, é importante entender: por que é importante ter orgasmo? Para que o corpo 
sinta aquela descarga adrenérgica, aquela sensação de prazer e mande estímulos para 
que a mulher busque de novo o sexo, ou seja, aumente sua libido. Dando continuidade a 
esse raciocínio, a libido, quando aumentada, melhora o potencial no sexo e tudo fica 
melhor. 
Já que é assim, mesmo que a sua parceira acabe por interromper a penetração por conta 
de dor, procure aumentar o desejo sexual dela novamente e, em seguida, tente finalizar a 
relação com algo que ela sinta muito prazer, ou por meio de caminhos que você sabe que 
a farão chegar ao orgasmo. 
SEGUNDO PASSO: ATIVIDADES QUE AUMENTAM A INTIMIDADE NO SEXO 
• Procure conversar com ela sobre seus medos e bloqueios. Peça que ela tente entender 
quais são os medos que podem estar repercutindo em sua relação. Como, por exemplo: o 
medo de se entregar, de se machucar, de engravidar, de ser abandonada ou outras 
inseguranças. Dê apoio e a ajude-a nessa cura. 
• Indique que ela busque ajuda de um profissional fisioterapeuta ginecológico, psicólogo 
sexólogo ou médico ginecologista. Algumas clínicas contam com tudo isso em um só lugar, 
depende da cidade que mora. No entanto, também existe terapias online, caso não 
encontre um especialista na sua cidade. 
• Massagem Perineal é uma das técnicas que você pode tentar realizar na sua parceira. O 
objetivo é fazê-la ir ganhando mais flexibilidade nos músculos vaginais, permitindo cada 
vez mais a penetração sem que haja dor. Para fazer a massagem, introduza um dedo na 
vagina e vá deslizando e massageando o músculo do local, como em uma massagem 
propriamente dita. 
• Muitos dos resultados da dispareunia são alcançados fora da cama, tornando a relação 
mais romântica, mais aberta ao diálogo, trazendo mais confiança para sua parceira, com 
mais passeios e entrosamento. O ideal é mostrar que ela pode se entregar sem medo e 
confiar em você. E, melhor que isso: ela pode confiar em si mesma. 
• 
Para finalizar esse texto, gostaria de parabenizar você pela iniciativa em se preocupar com 
os problemas de sua parceira. Isso faz toda diferença no tratamento de dispareunia, é 
fundamental que essa mulher tenha alguém próximo que a apoia, mesmo que muitas 
vezes o relacionamento seja de um grande um amigo - e não necessariamente de um 
marido ou namorado. 

4 - ORGASMO: COMO PROPORCIONAR PRAZER À MULHER?



Por  ABC  da  Saúde

            forma corporal ainda é vista como um 
passaporte para o exercício da sexualidade. Só 
estão aptos aqueles que têm no corpo a 
expressão da saúde, ou seja, os que são magros. 
Desde o início do século passado quando a 
indústria começou a estabelecer parâmetros de 
magreza, normalidade e sobrepeso, quem 
estivesse fora das categorias respeitáveis, 
estaria sujeito a toda sorte de doenças, 
transformando-se em um símbolo visual 
abominável. 
Teorias foram surgindo para dar conta de tal 
angústia e a de Freud contribuiu nesse 
entendimento, onde pessoas obesas tinham 
perturbações durante a fase oral. Afirmou-se 
que seriam incapazes de saber a diferença entre 
fome e saciedade ou entre a vontade de comer e 
outras emoções representativas. 
Hoje foi lançado um corpo certo, escravo da 
indústria da moda e de dietas: um modelo ideal 
de formatação, o valor do indivíduo. A roupa de 
grife deveria ser mais do que vestida, deveria ser 
o corpo, adequado ao local e à época. Assim, 
começou uma rejeição pelos obesos, 
especialmente as mulheres, que deveriam ter o 
total controle sobre seus corpos e vontades. São 
elas que mais se envergonham, sentindo-se 
pouco à vontade em sua intimidade. Os homens 
não sofrem tanto com a rejeição corporal, 
absolvidos por uma posição sócio econômica 
compensatória, por exemplo. 

A O medo mórbido de engordar surge pelo 
aprendizado de que o corpo é desagradável 
podendo se transformar em inimigo fora de controle. 
E essa relação é um reflexo da própria vida, visto que 
o corpo passa a ser encarado como um espelho da 
impotência, da culpa e da rejeição, onde o vazio 
interior, muitas vezes passa a ser preenchido com a 
comida, numa tentativa de ocultar questões que, não 
resolvidas, vão piorando cada vez mais. 
Comportamentos compensatórios começam a surgir 
como isolamento, evitação de praias e piscinas, ou 
seja, atitudes que falam de um medo de ser (mal) 
visto e não amado. 
Hoje já se sabe que o alimento é condutor de 
sentimentos capaz de tornar-se problemático 
quando supre afetos, medos e rejeições. Assim a 
obesidade é uma expressão dinâmica, resultado da 
combinação de fatores familiares, sociais, culturais, 
metabólicos, alimentares e genéticos. O resultado 
disso, o corpo e a forma de percebê-lo, compromete 
a autoconfiança e a autoestima. Por mais que 
pesquisas já tenham apontado para o fato de que 
não existe distinção expressiva em relação à 
frequência sexual, ou o desejo entre mulheres com 
peso considerado normal, e aquelas que estão acima 
do peso, as últimas ainda se sentem inseguras em 
seu envolvimento com o parceiro e muitas sofrem 
pelo temor da não aceitação ao se sentirem 
impróprias aos padrões sociais ditados. 

SEXUALIDADE E PESO
SAÚDE  & BEM-ESTAR



Estudos já puderam comprovar que as mulheres com 
sobrepeso ou obesas são tão sexualmente ativas, ou até 
mais, em relação às outras. Mas o estereótipo de que é 
preciso ser magra para se ter sexo ainda é comercializado. 
Para algumas, o desejo sexual está intimamente atrelado às 
formas corporais: emagrecendo, o desejo aumenta, 
engordando ele diminui. Mas não existe uma correlação com 
o índice de IMC e a insatisfação sexual. 
De qualquer forma, caso não se sinta confortável com o 
próprio corpo, alguns subterfúgios podem ser criados para 
que fique mais fácil entrar no clima na hora da relação 
sexual. Se permita ficar com uma blusa transparente ou à 
meia luz, por exemplo. Experimente o que essas sensações 
podem trazer e seja capaz de desfrutar tal momento. 
Perceber o corpo é resumir várias experiências acumuladas 
durante a vida. A imagem corporal é um retrato interno feito 
da soma das atitudes e sentimentos em relação a própria 
aparência. Não é uma questão isolada, mas faz parte de um 
contexto que tem a ver com o estilo de vida e autoestima. 
Assim, a sexualidade é mais do que a forma como olhamos 
para ela, é a forma como olhamos para nós. Por isso, a 
satisfação não se encontra no corpo de cada um e sim na 
possibilidade de se permitir o encontro com o prazer. 
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SEXO: COISAS QUE ACABAM COM O CLIMA 
NA HORA H
Cuidado com alguns deslizes a hora do 
sexo... ou eles podem acabar com a 
sua noite de prazer 
 
Não adianta tentar negar: todo mundo 
já deu aquela escorregada entre 
quatro paredes e quase acabou com 
uma noite que tinha tudo para ser 
bem quente. Isso porque, assim como 
em qualquer situação, existem deslizes 
que tiram a vontade de qualquer casal. 
Mas, apesar de não existir um manual 
absoluto de como não cometer 
determinados erros (embora alguns 
sejam óbvios), é possível se prevenir 
para não fazer feio na hora H e acabar 
com o clima. 
Quer saber como? Então conheça 
alguns dos hábitos vilões que acabam 
destruindo o clima na hora do sexo e 
garanta uma incrível noite de prazer. 
 

#1 – CELULAR. Sempre que perceber que o 
clima esquentou, desligue o celular, pois, 
francamente, não há coisa mais 
desagradável do que estar no “auge” do 
momento e ter um celular por perto 
tocando ou vibrando sem parar. Livre-se 
dele e aproveite sua relação por completo. 
 
#2 – CRIANÇAS. Este é um “problema” na 
vida de muitos casais, principalmente os 
com filhos pequenos. Criança chorando, 
gritando ou até quieta demais tira o clima 
de qualquer casal. Portanto, organize 
direitinho a rotina das crianças de maneira 
que elas tenham horários certos para 
dormir e também seu próprio quarto, pois 
assim, o casal terá mais tempo e 
privacidade para namorar. 

#3 – FALTA DE RESPEITO. Não tem 
coisa mais broxante do que ter 
alguém te forçando a algo que não 
quer. Por isso, nada de ficar 
tentando convencer a parceira a 
tentar algo que ela não já disse 
não gostar, por exemplo. Pule 
para próxima ação e pronto. 
 
#4 – CHEIROS DESAGRADÁVEIS. 
Odores estranhos destroem 
qualquer tesão, portanto, capriche 
bem na higiene e aposte em um 
bom perfume ou loção corporal. 
Isso vai ajudar a manter o clima 
quente e sem cara feia. 
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#5 – CAMISINHA. Dica de ouro: SEMPRE 
tenha uma camisinha por perto. Ou, na 
melhor das hipóteses, se perceber que o 
clima esquentou vá a uma farmácia e 
garanta a sua noite de sexo. Mulheres não 
gostam de desculpinhas para transar sem 
preservativo (muito menos transar sem 
estar usando um).  

#6 – CUECA BEGE? Depois de um bom 
tempo juntos, é normal que alguns casais 
acabem desleixando um pouco nas roupas 
íntimas. Mas, embora sejam confortáveis, 
essas roupas velhas estragam qualquer 
clima, portanto, invista em roupas sexy e 
atraentes sempre que puder.  

#7 – BRIGAS. Sabemos que o “sexo de 
reconciliação” é maravilho, mas, em 
hipótese alguma leve uma briga pra cama 
por este motivo. Desentendimentos, com 
certeza, irão interferir no interesse sexual 
do casal. Resolvam-se primeiro antes de 
curtir a noite juntos.  

#8 – NOME DA EX. É meio óbvio, mas 
precisa ser dito: falar o nome da ex (ou de 
qualquer outra pessoa) na hora H acaba 
com o tesão feminino instantaneamente. 
Evite, ao máximo, soltar a língua sem 
querer. 

#10 – COBRAR ORGASMO. Ninguém sabe 
por que, mas, infelizmente, a mãe natureza 
fez com que as mulheres levassem o dobro 
do tempo - comparado aos homens - para 
ter um orgasmo. Apesar de ruim, é natural 
(fazer o que?!). Portanto, não fique 
cobrando orgasmos da parceira a cada dois 
minutos. Se o sexo estiver bom, ela terá um 
a qualquer momento. Simples assim.  

#9 – FALATÓRIO. Deixe para falar sobre 
como foi o seu dia em um outro momento, 
pois isso certamente irá atrapalhar a 
relação. Aproveite para relaxar e deixar as 
questões profissionais de lado, afinal, é o 
mínimo que se espera. 


