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"A SAÚDE SEXUAL É PARTE INTEGRANTE 
DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL" OMS

O que é sexualidade?
Para começarmos a falar sobre saúde sexual, precisamos 

desfazer um conceito muito equivocado. 

 

Para a grande maioria das pessoas, quando se fala em 

sexualidade, o equívoco é pensar que estamos falando de 

coito, do ato sexual em si, que faz parte da sexualidade sim, 

mas sexualidade é algo muito mais amplo, que vai muito 

mais além. 

 

A Organização Mundial de Saúde define sexualidade como 

sendo:  “Uma energia que nos motiva a procurar o amor, o 

contato, a ternura, a intimidade, que se integra no modo 

como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados; É 

ser sensual e ao mesmo tempo sexual; ela influencia 

pensamentos, sentimentos, ações e interações, e por isso 

influência também a nossa Saúde física e mental.” 
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    Então, sexualidade é a parte mais íntima e valiosa do 

indivíduo. Está ligado à afetividade e nos move a buscar o 

relacionamento com o outro. É a energia vital de cada 

pessoa e diz respeito à totalidade do ser humano, por isso 

ela passa pela forma com que a pessoa se vê, se percebe 

no mundo, de como cada um percebe e se relaciona com 

seu próprio corpo... É  a famosa "libido". Libido não é 

desejo sexual, mas sim, energia vital. Baixa libido 

significa baixa energia para viver, em todos os aspectos. 

 

Sexualidade fala também de princípios, valores e de como 

eles se apresentam na forma com que manifestamos 

nossa sexualidade... e é parte fundamental da nossa 

identidade e também da nossa saúde física e mental, e 

principalmente, de saúde e bem-estar. 

 

 

 

 

 

 

Existem várias barreiras à intimidade do casal e eu 

gostaria de falar sobre uma delas: 

 

  A falta de conhecimento do próprio corpo. 

 

Falando sobre o que nos impede de viver uma sexualidade 

plena e saudável, um dos fatores que mais nos 

prejudicam, é a falta de conhecimento 

do nosso próprio corpo. 

Sexualidade é tudo que nos motiva a buscar o prazer, a
intimidade e o relacionamento com o outro.
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Vamos aprendendo desde muito novos a não gostar 

do nosso corpo, influenciados pela ditadura da 

beleza, que oprime principalmente as mulheres. 

 

Infelizmente, nossa sexualidade é limitada pela 

nossa criação, porque nosso desenvolvimento 

psicossexual se dá na infância, no seio familiar. 

Quem nunca ouviu quando criança: “Menino, não 

põe a mão aí. O pipi cái!”... “Menina, não mexe aí que 

Deus não gosta!”E esses conceitos errados nos 

acompanham durante toda a vida, se não houver 

uma intervenção de questionar esses pensamentos, 

essas crenças distorcidas acerca do nosso próprio 

corpo e de como manifestamos nossa sexualidade. 

 

Isso é o que chamamos de “vozes familiares”... ou 

seja... esses conceitos, muitas vezes passados de 

pais para filhos, geração após geração, que nós 

precisamos romper se quisermos ter uma vida mais 

saudável em todos os sentidos, principalmente na 

sexualidade. 

 

Lamentavelmente, aprendemos que o sexo é feio, é 

sujo, é ruim, é feito por obrigação... Que homem não 

presta... Que mulher não pode ter prazer... Que 

nossas partes íntimas são feias e sujas... ou que Deus 

não gosta... 

Aí entram tantas questões religiosas... culturais... 

 



 
Bom, busque então entender e

conhecer um pouco melhor o seu
próprio corpo e seus órgãos

genitais.  
Se olhe no espelho. Se conheça.

Conheça todo o seu corpo.
Conheça suas partes íntimas!

Saiba o que te dá prazer...  
O corpo humano é a obra prima

da criação e todo o nosso corpo é
sagrado, é belo, semexceção de

nenhum órgão!

E você? Tem algum conceito equivocado a respeito do seu
próprio corpo que te impede de ter uma vida sexual  

satisfatória e descomplicada? 

Gostaria de mencionar aqui a importância do clitóris para 

o prazer sexual da mulher: O clitóris é o órgão sexual 

feminino de maior sensibilidade e geralmente, a principal 

fonte de prazer. Somente uma minoria das mulheres 

consegue atingir o orgasmo vaginal, ou seja, sem 

estimular o clitóris. O orgasmo com estumulação do 

clitoris é mais intenso, porque a glande do clitóris 

humano tem aproximadamente o mesmo tamanho de 

uma ervilha e estima-se que possua mais de 8.000 

terminações nervosas sensoriais (praticamente o dobro 

da glande do pênis). 

 

Dica: Durante o sexo, a mulher pode estimular o clitoris, 

ou até mesmo a estimulação pode ser feita pelo parceiro.

Algumas posições possíveis. Retirado do livro
Tratamento Clínico das Disfunções Sexuais.



Ginástica Íntima
Os exercícios de Kegel, mais conhecidos como 

ginástica íntima, trabalham os músculos do assoalho 

pélvico – os músculos do períneo, os quais sustentam o 

útero, bexiga, reto e intestino delgado. A prática dos 

exercícios de Kegel previne a incontinência urinária e 

fecal, infecções e frouxidão vaginal, além de outros 

problemas do assoalho pélvico. Os exercícios também 

diminuem as cólicas menstruais, ajudam a regular o 

intestino, auxilia no pré e pós-parto, etc.  

 

Os benefícios são inúmeros! 

 

Eles São recomendados por vários profissionais que 

reconhecem sua importância, como ginecologistas, 

fisioterapeutas, educadores físicos, etc. 

 

Benefícios para a Saúde Sexual: 

 

Esses exercícios fazem parte do repertório da terapia 

sexual, pois outra grande vantagem comprovada, é a 

melhora da vida sexual de homens e mulheres, 

aumentando a capacidade orgástica do indivíduo, no 

tratamento de disfunções do desejo, excitação, 

orgasmo, vaginismo (contração involuntária dos 

músculos) e dispareunia (dor durante a relação). 

 



 A ginástica íntima tem o mesmo efeito que a musculação 

tem para os outros músculos do corpo. Com o passar dos 

anos nossa musculatura vei se enfraquecendo e é preciso 

exercitar a musculatura da região íntima também.!!! 

 

A prática dos exercícios de Kegel melhora a irrigação de 

sangue da região genital, o que leva a um maior desejo 

sexual e na mulher, uma maior lubrificação. 

 

     Quando a pessoa tem um maior controle da musculatura 

pélvica, ela tem uma maior consciência do seu próprio 

corpo, conseguindo contrair e relaxar os músculos antes 

(como estímulo para o sexo) e durante a relação sexual, o 

que aumenta o prazer, não só da mulher, mas também do 

homem. 

      

E para os homens, um maior controle dessa musculatura 

ajuda não só o aumento do desejo, como favorece para um 

controle maior da ejaculação, melhorando assim 

problemas de ejaculação rápida, também fortalecendo os 

músculos do assoalho pélvico, ajudando a prevenir e tratar 

a disfunção erétil. 



Exercícios: 
Definição: 

 

É uma série de exercícios de contração e descontração da 

musculatura perineal. Com o treino, e já dominando os 

movimentos de contração e descontração dos músculos 

perineais, pode-se passar para exercícios de tremulação: 

contrações e descontrações com velocidade mais rápida; 

sucção e expulsão: realizar ou imaginar-se com um objeto 

na entrada da vagina tentando sugar ou expulsa-lo. Pode- 

se usar também cones, pesos e dilatadores vaginais. 

 

Quem pode fazer? 

 

Antes de iniciar os exercícios, é recomendado uma 

consulta ao ginecologista ou urologista, ou fisioterapeuta 

pélvico, especialista em uroginecologia, para avaliação da 

parte física, para descartar qualquer contraindicação. 

 

Se não houver nenhuma causa orgânica que impeça os 

exercícios, qualquer pessoa pode fazer. Quanto mais cedo 

começamos a “malhar” nossos músculos perineais, mais 

saúde íntima nós teremos. 

 

Gestantes também podem praticar os exercícios a partir 

da 4ª semana de gestação e a partir do segundo mês após 

o parto, mas sempre com orientação médica! Os 

exercícios ajudam e muito no pré e pós parto.



YOU ARE INVITED
A prática correta é muito importante e é preciso tomar 

alguns cuidados, para que não acarrete em nenhum 

outro problema devido a uma prática equivocada e para 

evitar a sobrecarga destes músculos. 

Existem várias formas para a prática dos exercícios, 

veja algumas dicas: 

 

Encontrando os músculos perineais: 

 

Após a liberação médica para a prática dos exercícios, 

para começar, é preciso saber exatamente onde ficam 

seus músculos pélvicos. 

 

O jeito mais comum é interromper o fluxo de urina por 

alguns segundos, ou seja, segurar o xixi. Desta forma, 

contrai-se os músculos pélvicos e você sabe exatamente 

de onde eles estão. O ato de interromper a urina no meio 

do processo é apenas para descobrir onde ficam os 

músculos pélvicos. Não faça dessa prática uma 

constante. Caso contrário, o efeito será o oposto: seus 

músculos da região vão acabar enfraquecendo. 



É essencial estar com a bexiga vazia antes de começar 

os exercícios de Kegel.  Além de poder causar dor e 

eventuais vazamentos, fazer os exercícios com a 

bexiga cheia pode infeccionar o canal urinário. 

 

Outra forma de saber onde ficam seus músculos 

pélvicos: 

A mulher pode apertar seu dedo ou o dedo do parceiro 

com a vagina, e os homens podem pressionar com os 

dois dedos o músculo entre o ânus e o saco escrotal.  

As mulheres deverão sentir as paredes da vagina se 

contraindo e os homens, o músculo pélvico subindo. 

 

Depois da contração, relaxe e você sentirá o músculo 

pélvico voltando para o lugar novamente. As mulheres 

devem lavar o dedo antes de inseri-lo na vagina. 

 

Caso seja sexualmente ativa, você também pode 

perguntar ao seu parceiro se ele consegue sentir você 

apertando o pênis dele durante a penetração. 

 

Concentre-se para contrair somente os músculos do 

assoalho pélvico. O restante do corpo deve estar 

relaxado. Na tentativa de contrair os músculos 

pélvicos, é comum confundir-se e acabar contraindo o 

bumbum, coxas ou o abdômen - ainda que estes 

possam se mexer levemente. 

 

Evite prender a respiração durante as contrações a 

fim de tirar o máximo proveito possível dos exercícios. 



Uma dica que ajuda a relaxar é colocar uma das mãos 

sobre a barriga para garantir que a mesma fique 

relaxada. 

 

É normal sentir que está exercitando os músculos 

pélvicos, mas caso sinta dor na barriga, nas costas, ou 

no assoalho pélvico, isso é sinal de que você pode não 

está fazendo os exercícios corretamente. 

 

Em caso de dor pélvica durante os exercícios, 

interromper e procurar imediatamente seu médico. 

 

Algumas pessoas têm muita dificuldade na realização 

dos exercícios. Seja por dor, ou por não saber 

exatamente quais músculos exercitar, etc. 

Neste caso, um(a) fisioterapeuta especialista em 

uroginecologia pode auxiliar neste tratamento! 

 

Passo a passo 

 

Procure ficar em uma posição confortável. Os 

exercícios podem ser feitos enquanto se está 

sentado(a) numa posição bem confortável, ou 

deitado(a). É importante manter os músculos da 

barriga e bumbum relaxados. Se decidir fazer os 

exercícios deitado(a), relaxe o pescoço e mantenha a 

cabeça no chão e os braços ao lado do corpo, com as 

pernas flexionadas.



Contração 

Descontração

O seguinte exercício é ótimo para iniciantes: 

 

- Contraia seus músculos pélvicos por 5 segundos. Caso 

tenha dificuldade em manter os músculos contraídos por 

esse tempo, comece com contrações de 2 segundos, depois 

3...4 segundos, até atingir os 5 segundos. 

- Relaxe. Entre uma série e outra de contrações, deixe os 

músculos descansarem por 10 segundos. 

 Tenha como meta conseguir manter os músculos 

contraídos por 10 segundos. Assim, pode-se começar com 

contrações de 2 segundos na primeira semana, e ir 

aumentando o tempo de contração a cada semana, até 

chegar a 10 segundo.Resumindo ficaria assim: 

- 10 contrações (de 1 a 10 segundos, o tempo que conseguir) 

-  descansa 10 segunso 

- repete o processo 3x. 



Após estar acostumado(a) com os exercícios, você poderá 

evoluir para outros exercícios, aumentar a frequência, a 

velocidade e a intensidade dos movimentos, fazendo 

assim movimentos de tremulação e palpitação, que são 

movimentos de contração e descontração bem rápidos. 

 

 

 

A evolução nos exercícios é gradativa. Não queira 

começar direto com a tremulação. Comece com 3 séries de 

10 com contrações que durem:  3 seg. / 2 seg. / 1seg. 

 

E quando já estiver treinado(a), passe para séries de 0,5 

seg, que se refere à tremulação, ou seja, duas contrações 

por segundo. Atenção: Esse exercício deve ser realizado 

quando já se tem o domínio dos movimentos dos músculos 

perineais. 

 

    Certifique de estar exercitando os músculos certos!          

    Não pode haver dor. Fique atento(a)!  

 

Para te ajudar, você pode fazer diariamente as séries de 

exercícios de 1 a 5, mas não force. Respeite seus limites: 

 

1) Contrai 10 seg / relaxa 5 seg (repetir 10 vezes) 

2) Contrai 5 seg / relaxa 5 seg (repetir 10 vezes) 

3) Contrai 3 seg / relaxa 3 seg (repetir 10 vezes) 

4) 10 contrações de 1 segundo / relaxa 5 seg (repetir 10x) 

5) 10 tremulações - 2 contrações por segundo/ relaxa 5 seg 

Evolução: 



Mais posições para a prática dos exercícios
Os músculos perineais são compostos de 11 músculos ao 

todo. Nem sempre as contrações vão exercitar todos eles. 

Para exercitá-los, você pode se posicionar de diferentes 

maneiras: 

 

- Sentado(a): 

Inicie os exercícios, faça 3 séries de 10 contrações na 

posição normal. 

Incline o corpo para a direita e faça 3 séries de 10 

contrações 

Incline o corpo para a esquerda e faça 3 séries de 10 

contrações. 

Incline o corpo pra trás e levante as pernas, tirando os pés 

do chão e faça 3 séries de 10 movimentos. 

 

- De pé: 

Incline o corpo para a frente colocando as mãos no joelho. 

Fala 3 séries de 10 contrações.  

Incline o corpo pra trás, coloque as mãos na cintura e faça 

3 séries de 10 contrações. 

Para as mulheres, o uso do salto durante os exercícios de 

pé também é uma ótima opção. 

 

- Agachado(a) e "de quatro": essas duas posições também 

vão ajudar e muito para realização dos exercícios. 

 

Em todas as posições, faça os exercícios alternando  

pernas fechadas, semi-abertas e abertas. 



Resultados esperados: 

Na primeira semana você já começará a notar diferença 

e mais sensibilidade nesta região. Homens e mulheres 

podem fazer os exercícios minutos antes da relação 

sexual, como forma de estímulo. Mulheres também pode 

fazer a contração vaginal durante a relação sexual, o 

que aumenta o prazer durante a relação, mas cuidado 

com a ansiedade. Relaxe!!! 

É normal sentir-se excitado sexualmente durante os 

exercícios. Aproveite! Esse é o objetivo: melhorar a vida 

sexual do casal. 

 

Faça os exercícios todos os dias! Comece com 5, 10... até 

chegar a 15 ou 20 minutos por dia. 

Seja disciplinado(a) e persistente. 

Não existe mágica. A “ginástica intima” funciona 

exatamente como a ginástica feita na academia. 

É preciso treinar para ver resultado! 

 

Se você quer fazer uma consultoria em sexualidade, o 

curso completo em ginástica íntima, terapia sexual e de 

casal, entre em contato comigo!  Invista em você e na 

sua saúde íntima. Também acesse meu site e confira 

muito conteúdo sobre família e sexualidade: 

www.familiaesexualidade.com.br 

 

 Me conta como está sendo sua experiência com a    

 ginástica íntima? Está te ajudando? 

  E qualquer dúvida ou dificuldade, também entre em      

 contato comigo! contato@familiaesexualidade.com.br  



WE ARE ALL CREATED EQUAL .

GES

FASEX 
Elaborado por Sarah Martins 

 
Sexóloga clínica e educacional 
Terapeuta familiar e de casal 

 
 
 
 

LISTA DE TRANSMISSÃO GRATUITA. BASTA ME ADICIONAR E ENVIAR A 
MENSAGEM: "QUER PARTICIPAR DA SUA LISTA DE TRANSMISSÃO".

(34)9.9927-1133 Você vai receber vários conteúdos
gratuitos toda semana! 

Gostou? 

Compartilhe!


