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SOBRE A AUTORA

Roberta Struzani
Terapeuta especializada em sexualidade e saúde ginecológica. Co-fundadora 
da empresa “O Despertar do Feminino”, realiza atendimentos presenciais 
e on-line focados no autoconhecimento, na elevação da autoestima e na 
saúde (prevenção e tratamento holísticos) do aparelho reprodutor feminino. 
Sua principal ferramenta de trabalho é o Pompoarismo, uma técnica milenar 
de ginástica íntima, sobre a qual ministra palestras e cursos por todo o Brasil.

“Saibam usufruir de todos os conhecimentos adquiridos, só assim 
farão deles ferramentas de trabalho e evolução. Se pode curar, 
então cure. Se tens a informação, compartilhe! Somos todos uma 
família, de eterna evolução. Aprenda… ~ Roberta Struzani
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Olá, mulher!
Agora que você já começou a se (re)descobrir e conhece melhor o seu 
corpo, as habilidades da nossa musculatura do assoalho pélvico 
(MAP) e os instrumentos utilizados no Pompoarismo, é hora de partir 
para a ação.  

Nesta apostila, segue detalhada uma série de exercícios (com e sem 
instrumentos)*, que você fará durante quatro semanas.

A cada semana, um grupo de exercícios diferente: Treino 
I (relaxamento), Treino II (força) e Treino III (exercícios de 
Pompoarismo). Ao fi nal, com poucos minutos de prática por dia, você 
estará pompoando e com a MAP mais saudável. 

Essa divisão de treinos foi criada, especialmente, pensando na 
individualidade de cada mulher... Para que todos os tipos de 
musculatura pudessem ter exatamente aquilo de que precisam, antes e 
depois de começar a pompoar de fato.

A depender da história de vida e da genética de cada mulher, as 
paredes vaginais podem fi car mais fracas ou mais tensas. E lembram 
do que falei no Workshop? Não será saudável uma musculatura 
tensionada. Uma MAP fraca difi cilmente conseguirá fazer algum 
exercício de sustentação.

Dessa forma, não é adequado que todas as mulheres realizem a 
mesma ordem de treino de Pompoarismo. Cada uma necessita adquirir 
qualidades diferentes até que sua musculatura esteja dentro do que, 
fi siologicamente, acredita-se ser uma normalidade (com um grau 
pequeno de tensão ou fraqueza).  

E o diferencial do meu trabalho é esse: o cuidado em oferecer uma 
sequência personalizada de exercícios para cada mulher.

*Se você for virgem ou se encontrar em alguns dos casos 
de contraindicação, lembre-se não realizar os exercícios com 
instrumentos.
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Portanto, é muito importante que, antes de começar a realizar os 
exercícios desta apostila, você faça o teste que identifica o estado 
musculatura vaginal. Ele indicará por qual treino você irá começar.

Link para o teste: https://persona.re/teste-descubra-sua-map

Ao final das quatro semanas, você terá passado por todos os treinos. 
O que muda de mulher para mulher, como já dito, é a ordem em que 
eles serão realizados. Todas, em algum momento, precisam fortalecer 
a musculatura e, depois de muito treinar, também vão precisar relaxar. 
Para garantir a saúde do assoalho pélvico, todas as habilidades 
precisam estar igualmente equilibradas. 

Confira abaixo, então, a descrição do estado da sua MAP, de acordo 
com treino indicado, e descubra o que você trabalhará em cada um:

TREINO I: Mulheres que apresentam musculatura com tensão 
muscular e/ou nódulos musculares vaginais iniciam por aqui. Neste 
treino, focamos em exercícios e manobras de relaxamento. 

TREINO II: Mulheres que apresentam musculatura muito fraca  iniciam 
por aqui. Neste treino, focamos em um fortalecimento leve (mais fácil 
de ser realizado e sentido) até que a musculatura ganhe maior força e 
se normalize.

TREINO III: Mulheres que apresentam musculatura com força dentro 
da média (com graus de tensão muscular e fraqueza pouco relevantes) 
iniciam por aqui. Já podem começar com as manobras convencionais 
de pompoarismo, sem adaptações antes. 
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TREINO I
Relaxamento Muscular

Todos esses exercícios devem ser realizados todos os dias, um 
após o outro, por uma semana (7 dias).

Depois do Treino I, obrigatoriamente, vá para o Treino II.

Se tiver difi culdade para realizar algum movimento, consulte os 
vídeos desse Treino na plataforma do Workshop. 
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COMO VOCÊ CHEGOU A ESSE TREINO?
Antes de começar, certifique-se de que você está no Treino correto. 
Você deve fazer essa sequência de exercícios apenas se:

1) O teste da MAP indicou que a sua musculatura vaginal apresenta 
tensão muscular e/ou nódulos OU;

2)  Você acabou de sair do Treino III.

Link para o teste: https://persona.re/teste-descubra-sua-map

DURAÇÃO DO TREINO I
Esse treino é composto por uma sequência de seis exercícios. Com 
exceção do primeiro, que é de reconhecimento, os demais devem 
ser realizados todos os dias, durante sete dias. É essencial manter a 
frequência.

PRIMEIRO EXERCÍCIO
O primeiro passo é saber como está a sua musculatura do assoalho pélvico. 
Assim, ao final da semana, será possível avaliar o resultado do treino.

1) Higienize as mãos com água e sabão; 

2) Vá para um lugar reservado e sente-se confortavelmente;

3) Posicione um espelho na frente da sua vulva e observe como ela 
está. Toque nela para saber se está tensa ou relaxada. Se você ainda 
for virgem, faça o toque apenas na parte de fora;

4) Contraia sua musculatura vaginal e verifique como está a sua força 
nesta área. Se você não for mais virgem, introduza o dedo no canal 
vaginal para analisar melhor. Assim você vai conseguir verificar a 
textura e a lubrificação também. 
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SEGUNDO EXERCÍCIO
Preferencialmente deitada, na posição da ilustração abaixo, imagine que o 
canal vaginal é um elevador de três andares. O primeiro andar corresponde 
ao primeiro anel e assim por diante. Em seguida, siga as instruções abaixo:

1) Visualize uma bolinha na parte de fora do seu canal vaginal; 

2) Contraia o primeiro anel e imagine que, com esse movimento, você 
sugou a bolinha e ela entrou no elevador;

3) Contraia o segundo anel, simulando que o elevador está subindo e 
elevando a bolinha para o segundo andar. Faça o mesmo movimento 
com o terceiro anel;

4) Ao chegar ao terceiro andar, sustente a contração por, 
aproximadamente, três segundos; 

5) Devagar, vá relaxando os anéis um de cada vez. Ao realizar esse 
movimento, imagine que está fazendo a bolinha descer para o segundo 
andar e, depois, para o primeiro;

6) Quando chegar ao primeiro novamente, faça um movimento forte de 
expulsão.  
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TERCEIRO EXERCÍCIO
Esse é um dos exercícios mais importante do Treino I, já que vamos 
massagear as áreas de tensão muscular em que existem nódulos. 

1) Higienize as mãos com água e sabão  e coloque um pouco de 
lubrifi cante nos dedos que for utilizar para a massagem. Pode ser os 
dedos indicador e do meio ou o polegar. Com o último, fi ca mais fácil 
de massagear as paredes. 

2) Em posição de cócoras, introduza os dois dedos ou o polegar no 
canal vaginal para iniciar a massagem. Encontre os locais de maior 
tensão e dê maior ênfase nesses pontinhos.

3) Ainda na mesma posição, agora você vai utilizar os dedos para fazer 
um movimento em forma de U no seu canal vaginal. De uma parede 
para outra. Sentiu tensão, dê mais ênfase a esse ponto.

Duração: 3 a 5 minutos.

Importante! Se você pertence ao grupo de mulheres 
que está contraindicado a introduzir instrumentos no 
canal vaginal, realize a massagem do lado de fora da vulva. 
Encontre os pontos de maior tensão  ou que você sente um 
certo desconforto e, com movimentos circulares, dê mais 
ênfase neles.
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QUARTO EXERCÍCIO
Semelhante ao que fi zemos anteriormente, neste exercício, você irá relaxar 
a musculatura por meio de uma massagem. Só que agora você usará o 
personal para isso. 

Importante! Mesmo que você pertença ao grupo de 
mulheres que está contraindicado a introduzir instrumentos 
no canal vaginal, realize essa massagem do lado de fora da 
musculatura. Ligue o personal e faça movimentos circulares 
com a ponta dele nessa região, sem inseri-lo na vagina.

1) Higienize o instrumento e procure um lugar reservado; 

2) Em uma posição confortável, ligue o personal e passe a ponta dele 
no lado de fora da MAP; 

3) Introduza o personal (ainda ligado) no canal vaginal e percorra 
toda a sua extensão, como se estivesse colocando-o no primeiro anel, 
depois, no segundo e, em seguida, no terceiro. Nos locais em que sentir 
maior tensão, pressione mais o personal na região. Utilizando a parte 
do personal que está do lado de fora do canal, você pode direcionar o 
instrumento para o lado que desejar.  

Duração: 3 a 5 minutos.
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QUINTO EXERCÍCIO
Este exercício você pode fazer deitada ou sentada (como na ilustração). 

1) Coloque uma almofada ou uma toalha entre as pernas;

2) Contraia as pernas, pressionando o objeto escolhido, e, ao mesmo 
tempo, faça o movimento de contração da sua MAP. 

Duração: 3 séries de 10 repetições.

SEXTO EXERCÍCIO
Apesar de esse treino ser de relaxamento, incluí aqui um exercício que, 
primordialmente, é de força. No entanto, para servir ao nosso objetivo, o que 
vamos fazer é dar mais ênfase à parte em que há o relaxamento da MAP.

1) Contraia a MAP e relaxe, como se estivesse expulsando algo do canal 
vaginal ou urinando. Dê bastante ênfase ao relaxamento;

2) Descanse um pouco antes de fazer a outra série de repetições.

Duração: 4 séries de 25 repetições


