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Puro 
engano...

Desde crianças que as mulheres 
sonham com príncipes encantados, homens 

ideais que irão presenteá-las com a felicidade 
eterna. Eles têm a tarefa de despertá-las para a 

sexualidade. Puro engano! Não se deve transferir 
para os outros a responsabilidade pela própria 

satisfação sexual. O parceiro é apenas um “ajudante” 
que facilita – ou dificulta – o desenvolvimento 

sadio da sexualidade. Não espere que 
o seu parceiro descubra sozinho 
como satisfazê-la, nem acredite 

que o orgasmo cai do 
céu. Você é a grande 

responsável pela 
sua satisfação 

sexual.

Mulheres   seM prazer
consultório de sexo  
pelo Dr. Quintino Aires

O meu pénis  
é inclinado 
Por vezes, a minha namorada 
queixa-se que a magoo durante  
o ato sexual. a única explicação 
que vejo é o facto de o meu pénis 
ser ligeiramente inclinado para 
baixo. em algumas ocasiões, fico  
a pensar se isso não será 
desculpa dela, porque não lhe 
apetece. Como posso defender-me 
disso para nunca a magoar?

ricardo, Vila nova de gaia

A inclinação do seu pénis seria um 
problema para si, e não para ela. Se 
você não sente dores quando está 
ereto é porque a inclinação não é 
demasiada, e assim também não 
será a causa das dores de que a 
sua namorada se queixa. Mas es-
tas queixas podem não ser apenas 
uma desculpa dela, como você su-
gere. Muitas mulheres sentem dores 
durante a penetração, uma condição 
que recebe o nome de dispareunia, 
e em que é sempre necessário tra-
tamento médico ou psicológico, ou 
até dos dois em conjunto. Converse 
com ela, tentem avaliar se é mesmo 
falta de vontade dela, como você su-
gere, ou se seria melhor marcarem 
uma consulta para saber se não será 
necessária alguma intervenção pro-
fissional para ultrapassarem essas 
dores.fO
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Frigidez ou insatisFação sexual

A falta de prazer sexual 
é uma reclamação co-

mum nos consultórios gineco-
lógicos. Primeiro chegam as 
queixas de problemas físicos, 
como corrimentos, 
dores, ardores e 
secura vaginal. 
Com um pouco 
de conversa, a 
paciente acaba 
por abrir o jogo e 
confessar que nunca sente or-
gasmos. Interroga-se: “Serei 
frígida?” E pensa: “O meu ma-
rido queixa-se da minha falta 
de vontade de fazer amor...” 
São questões frequentes e sem 
resposta imediata. Por detrás 
da grande dificuldade sexual 
das mulheres, que é, sem som-
bra de dúvidas, a ausência de 
orgasmos, escondem-se blo-
queios culturais e psicológicos, 
e não doenças físicas. 

descubra-se…
A satisfação sexual não se 
encontra à venda nas pra-
teleiras dos supermerca-
dos, com instruções a 
explicar como funciona 
e pronta para ser usada. 
Se assim fosse, seria 
mais fácil  mas perderia 
a graça. Afinal, a busca 
do autoconhecimento é 
um dos grandes desafios 
da vida. Se não existe uma 
receita pronta, como é possí-
vel, então, alcançar o máximo 

prazer? A resposta é só uma: 
conhecendo o próprio corpo! 
É precisa muita disposição e 
tranquilidade para descobrir 
as suas carícias preferidas e 

as situações que a 
deixam mais exci-
tada. O segundo 
passo é partilhar 
todas essas in-
formações com o 

seu parceiro. Tire 
o máximo partido dos mo-
mentos conjuntos passados 
na cama. 

•  Experimente outras posições 
sexuais e descubra qual lhe 
agrada mais. Liberte as suas 
fantasias. E partilhe com o 
seu amante essas descobertas. 
Mostre-lhe os seus pontos de 
m a i o r 

solteiras, separadas ou até mesmo 
casadas, elas vivem sem conhecer  
os benefícios do sexo...

prazer, conte-lhe 
como gosta de ser 
tocada, com que 
intensidade e a que 
velocidade.

•  Exercite a sua musculatura 
vaginal para ter mais prazer 
durante a relação sexual. Faça 
o exercício de contrair e rela-
xar a região genital pelo menos 
uma vez por dia. Transforme a 
relação sexual num momento de 
intimidade e prazer a dois. Não 
se obrigue a alcançar objetivos. 
O orgasmo não é um impera-
tivo. Se acontecer, ótimo. Se 
não, relaxe e aproveite a ocasião.

•  Conheça o seu corpo na inti-
midade. Não se envergonhe de 
usar um espelho para conhecer 
os seus órgãos genitais. Mastur-
bar-se pode ajudá-la a conhecer 
as suas fontes de prazer.

•  Tenha em conta que a sexua-
lidade feminina é complexa, 
rica e pode ser vivida de mui-
tas formas. Os estímulos que 
a instigam para o sexo são: 
um cheiro, um toque especial, 
uma palavra ou até uma mú-
sica. Deixe aflorar a sua sen-
sibilidade e use tudo o que a 
provoca sensualmente.

sem sexo
Cansadas de arranjarem namo-
rados que só pensam em sexo, 
muitas mulheres acabam por 
escolher o celibato por esta-
rem desiludidas. Uma solução 
que não é, obviamente, a ideal 
para elas. Apenas a possível. De 
facto, muitas são as mulheres 
que decidem, em algum mo-
mento, abrir mão de uma vida 
sexual. Na maioria das vezes, 
por não encontrarem parcei-
ros que as façam felizes, já que 
muitos homens procuram uma 
vida sexual sem compromisso 
e as mulheres sofrem com isso. 
Quando é este o caso, elas se-
guem a sua vida, canalizando as 
energias para o trabalho, os fi-
lhos e o lazer. Muitos sexólogos 
acreditam que as mulheres até 
lidam bem com a ausência de 
um companheiro, mas supor-
tam mal a falta de prazer sexual. 
Por essa razão, precisam de um 
amante.

Não parta  
do princípio que 
o problema é de 

ordem física

sexo

Como é o 
orgasmo?

se lhe falta chegar lá, ao 
orgasmo, saiba que as reações são 

inconfundíveis, com sinais físicos claros. 
Os mamilos ficam eretos, a vagina apresenta 

um sinal de inchaço e revela-se 
 mais vermelha, há um arrepio por todo 
o corpo, o odor modifica-se, ocorre uma 
leve taquicardia e até o útero aumenta de 

tamanho. as fantásticas sensações de 
satisfação, relaxamento e, por vezes, 

até de perda de consciência  
são únicas e, quando as 

tiver, saberá.

Prazer em 
qualquer idade

alguns períodos na vida da mulher 
merecem especial atenção no que diz 

respeito ao sexo. um mito muito comum 
relaciona-se com a menopausa. muitos creem 

que o prazer feminino acaba com o fim da 
menstruação. na verdade, o prazer pode ser 
vivido em todas as fases da vida. mesmo na 
menopausa, quando a lubrificação vaginal  

é menor, a mulher pode alcançar  
o orgasmo, usando um creme próprio.  

o mais importante, em qualquer momento 
da vida, é procurar estar  

bem consigo mesma. isso  
reflete-se num sexo  

cheio de prazer...

Conhecer o seu 
corpo, as suas 
necessidades 

e os seus 
desejos é o 

primeiro passo 
para chegar ao 

orgasmo


