
C O N V E R S A
P A R A  M U L H E R

 V O L U M E  I

S A N T A  C R U Z / R N
2 0 2 2



Atribuição-NãoComercial
-CompartilhaIgual 4.0 Internacional

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
Sistema de Bibliotecas - SISBI

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA

 Araújo, Daísy Vieira de.
       Conversa para mulher: volume I  / Daísy Vieira de Araújo, Débora Alanna 
Araújo de Aquino, Thais Emanuelle da Silva Matias. - Santa Cruz, 2022.
       25 f.: il.

       Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Faculdade de Ciências da 
Saúde do Trairi, Curso de Enfermagem. Santa Cruz, RN, 2022.  
       Orientadora: Daísy Vieira de Araújo.
       ISBN: 978-65-00-40156-1.

       1. Saúde da Mulher - E-book. 2. Educação em Saúde - E-book. 3. Saúde 
Coletiva - E-book. I. Araújo, Daísy Vieira de. II. Título.

RN/UF/FACISA                                                                                             CDU 613.99 

Elaborado por José Gláucio Brito Tavares de Oliveira - CRB-15/321

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Material produzido no contexto dos componentes curriculares
de Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem, ofertado no
período 2020.1 e Atenção Básica e Saúde da Família, ofertado
em 2021.1, pelo curso de Graduação em Enfermagem da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte/ Faculdade de
Ciências da Saúde do Trairi, em parceria com o projeto de
extensão: Na Comunidade e na Universidade- Círculos de
Mulheres: (re)descobrindo o poder interior na comunhão com
outras mulheres.

C O N V E R S A
P A R A  M U L H E R

 V O L U M E  I

S A N T A  C R U Z / R N
2 0 2 2



S A N T A  C R U Z / R N
2 0 2 2

EQUIPE ORGANIZADORA:
 

Orientadora: Daísy Vieira de Araújo¹
Discentes: Débora Alanna Araújo de Aquino²

     Thais Emanuelle da Silva Matias²
 
 

¹ Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde. Professora do Curso de Graduação
em Enfermagem da UFRN/FACISA. E-mail: mestredaisy@yahoo.com.br

 
 ²Discentes do Curso de Graduação em Enfermagem da UFRN/FACISA. 

E-mail: debinha.alana@hotmail.com
 

 ²Discentes do Curso de Graduação em Enfermagem da UFRN/FACISA. 
E-mail: thais_emanuelle99@hotmail.com

 

mailto:debinha.alana@hotmail.com
mailto:thaisemanuelle@ufrn.edu.br


AGRADECIMENTOS

     
       Somos gratas à todas as mulheres que vieram antes de
nós e tiveram a coragem de abordar o feminino em uma
perspectiva diferenciada, a partir do resgate do feminino
sagrado, da nossa ancestralidade e do respeito a Mãe Terra. 

 



AUTORAS

ORGANIZADORA

Dra. Daísy Vieira de Araújo
Professora do Curso de Graduação em Enfermagem da UFRN/FACISA

Coordenadora do projeto Círculo de Mulheres - UFRN/FACISA



DISCENTES COLABORADORAS

Débora Alanna Araújo de Aquino
Enfermagem

Thais Emanuelle da Silva Matias
Enfermagem



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO...................................................................................................................9

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER.................10

UMA CONVERSA SOBRE SEXUALIDADE......................................................................12

     CONHEÇA O SEU APARELHO REPRODUTOR FEMININO INTERNO.........................12

     CONHEÇA O SEU APARELHO REPRODUTOR FEMININO EXTERNO........................14

INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS............................................................18

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS........................................................................................20

REFERÊNCIAS......................................................................................................................23



APRESENTAÇÃO

     O “Conversa para Mulher” foi idealizado por mulheres para
outras mulheres. Não tem o intuito de ser algo limitado em si,
como se toda mulher fosse igual e necessitasse dos meus
cuidados, como uma receita de bolo de chocolate. 
     Não! “O Conversa para Mulher” tão somente aborda temas
gerais, que acreditamos serem de interesse do público
feminino, ainda centrado numa dimensão física da vida da
mulher, mas que serve como estímulo para o seu
empoderamento, para sua livre escolha e tomada de decisão.
    Partimos da premissa de que quanto mais soubermos
sobre nosso corpo físico, nesta primeira produção, mais
facilmente estaremos sintonizadas com nossas outras
dimensões, mental, emocional e espiritual, o que facilitará o
processo de autocuidado, amor próprio e autonomia.
     Então, mulher, esperamos que você leia esse material,
grife, risque, faça anotações e nos mande sua opinião
(sugestões, elogios, críticas) para que possamos melhorar e
inovar nas próximas produções. 

Esperamos que você goste, use e divulgue.
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POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO
INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER

     A partir das primeiras décadas do século XX, a atenção à
saúde da mulher passou a fazer parte das políticas públicas
de saúde no Brasil. No entanto, nas décadas de 30 a 50 a
mulher era vista basicamente como mãe e “dona de casa”.
Diante disso, o movimento feminista brasileiro descontente
com as diferenças de gênero, reivindicou e propôs a
igualdade social, hoje expressa na ideia de “equidade de
gênero” (BARSTED, 2011).
     A luta das mulheres pelos seus direitos e por melhores
condições de vida impulsionou o Ministério da Saúde a adotar
medidas oficiais voltadas para a assistência integral à saúde
da mulher. Em 2004, foi elaborada a Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes
(PNAISM), a qual reflete o compromisso com a implementação
de ações em saúde da mulher, garantindo seus direitos e
reduzindo agravos por causas preveníveis e evitáveis,
enfocando, principalmente, a atenção obstétrica, o
planejamento familiar, a atenção ao abortamento inseguro e o
combate à violência doméstica e sexual (BRASIL, 2004).
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Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher-
Princípios e Diretrizes (BRASIL, 2004)

 
     Tem como objetivo promover a melhoria das condições de
vida e saúde das mulheres brasileiras, ampliação do acesso
aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e
recuperação da saúde em todo território brasileiro, como
também contribuir para a redução do adoecimento e morte
feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis, como
AIDS, diabetes, doenças hipertensivas, entre outros, em todos
os ciclos de vida e nos diversos grupos populacionais, sem
discriminação de qualquer espécie, e ampliar, qualificar e
humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema
Único de Saúde.

 

11



CONHEÇA O SEU APARELHO REPRODUTOR FEMININO
INTERNO

UMA CONVERSA SOBRE
SEXUALIDADE

Fonte: Image Freepik. Editado pelas autoras, 2020.
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     O sistema reprodutor feminino interno é constituído por
útero, ovários, tubas uterinas e vagina. Estas estruturas ficam
localizadas na região pélvica, protegidas pelos ossos da pelve.
Possui diversas funções, dentre elas, a produção dos
hormônios femininos, produção dos óvulos, além disso, é
nesse sistema que ocorre o desenvolvimento do feto/bebê
durante a gestação, no útero (SANTOS, 2020).

✔  Vagina - Canal de até 10 cm de comprimento. É o local de
inserção do pênis durante as relações sexuais. Nas primeiras
relações, o hímen, membrana, é rompido. A vagina também
possibilita a saída da menstruação e do bebê durante o parto.
Vale lembrar também que ela possui glândulas produtoras de
muco, permitindo uma melhor lubrificação da vagina.

✔  Útero - Órgão com formato parecido de pêra. É composto
por três camadas, externa, intermediária e interna,
conhecidas, respectivamente, como, perimétrio, miométrio e
endométrio. A mais interna, quando eliminada, é conhecida
como menstruação. Além disso, é nesse órgão onde o bebê
permanece e se desenvolve durante a gestação.

✔ Ovários - São estruturas que apresentam função de
produzir os gametas e hormônios femininos (estrógeno e
progesterona), gerando assim a ovulação, possibilitando a
fecundação e a gestação.

✔ Tubas uterinas - É geralmente nas tubas uterinas que
ocorre a fecundação, ou seja, o espermatozóide masculino se
encontra com o óvulo feminino, gerando uma possível vida.
Cílios presentes nesse órgão transportam o óvulo até o útero.
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CONHEÇA O SEU APARELHO REPRODUTOR FEMININO
EXTERNO

Fonte: MDEMULHER, 2019.

    1.   Qual é a diferença entre vulva e vagina?
        A vulva é toda a região externa da nossa genitália (a parte
visível, onde tem os pelos), e a vagina é o canal interno, que
vai até o colo do útero. Cada vulva é única, não existe um
padrão e nossa região íntima é bem diversificada. 
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2.Quais as estruturas que compõem a vulva feminina?

✔ Púbis - Parte de cima e ressaltada, onde ficam os pelos
pubianos;

✔ Lábios Externos - Cobrem os lábios internos e sua
aparência é semelhante à pele. Onde ficam os pelos;

✔ Lábios Internos - Pele fina e sem pelos;

✔ Clitóris - É um pontinho na parte superior da vulva. Tem
muitas terminações nervosas e sua função é dar prazer à
mulher;

✔ Abertura da uretra – Buraquinho por onde sai o xixi;

✔ Abertura que leva à vagina – Por onde tem a penetração
durante o sexo, por onde sai a menstruação e o bebê no
parto normal.

3.A vulva pode mudar durante a vida?
      Sim, assim como o corpo muda. No climatério, período
que a mulher não está mais fértil, ocorre a redução dos lábios
internos, assim como do clitóris. Os lábios externos também
passam a diminuir e a pele se torna mais flácida, pela
diminuição de colágeno. A vulva também passa por mudanças
assim como o resto do corpo com o envelhecimento, com
menos colágeno e elastina, menor vascularização e
lubrificação (GRINBERGAS, 2019).

 

15



Fonte: Ilustração de Charlotte Willcox, 2020.

  4.   Por que a vulva tem pelos?
     De acordo com Grinbergas (2019) os pelos servem para
barrar a entrada de microorganismos do meio externo, eles
servem como barreira de proteção. Porém, eles não são a
única forma de proteção que temos, já que contamos com a
lubrificação vaginal e vulvar.
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  5.   Como limpar a vulva?
     Ela pode ser lavada diariamente durante o banho, com
sabonete de pH parecido com o da vagina e água, afastando
os lábios com os dedos para facilitar a limpeza completa. Não
use sabonete mais de uma vez ao dia, devido ao risco de
destruição da proteção natural da vulva e da vagina, que é
autolimpante.
     Durante a menstruação, após as trocas de absorventes, a
vulva deve ser bem limpa, para evitar o acúmulo de secreções
e proliferação de fungos e bactérias (GRINBERGAS, 2019).

  6.   Quais doenças podem aparecer na vulva?
     As mais frequentes são HPV (Papiloma Vírus Humano), que
pode aparecer na vulva como verrugas; sífilis, que inicialmente
se apresenta como úlcera (ferida) geralmente sem dor e
herpes, caracterizada por várias “bolinhas” pequenas com
líquido dentro e dor.
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1.   O que são as Infecções Sexualmente Transmissíveis
(IST 'S)?
     De acordo com o Ministério da Saúde, as Infecções
Sexualmente Transmissíveis, conhecidas como IST são
causadas por microrganismos, como vírus e bactérias, sendo
transmitidas principalmente, pelo ato sexual (oral, vaginal,
anal) sem o uso da camisinha, seja ela masculina ou feminina,
com uma pessoa infectada. A transmissão pode acontecer
ainda, da mãe para o filho durante a gestação, no parto e/ou
na amamentação (BRASIL, 2019). 

2.   Quais as principais Infecções Sexualmente
Transmissíveis?
     As infecções mais conhecidas são:

✔ Herpes genital;

✔ HIV/Aids;

✔ HPV (Papiloma Vírus Humano);

✔ Gonorréia (infecção por Clamídia); 

✔ Sífilis;

3.   Quais são os sintomas das Infecções Sexualmente
Transmissíveis? 
     Em geral, os sintomas das IST são feridas, corrimentos,
verrugas, dor pélvica, ardência ao urinar, lesões de pele e
aumento de ínguas. 

INFECÇÕES SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEIS
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     As IST comumente aparecem no órgão genital, mas
também podem vir a surgir em outras partes do corpo como
palmas das mãos, língua, lábios e boca.
     Ao sinal de sintomas, deve-se procurar o serviço de saúde
mais próximo, independente do tempo da última relação
sexual, logo após, deve-se comunicar o(a) parceiro(a). Algumas
destas doenças podem não apresentar quaisquer tipos de
sinais, e caso não descobertos, podem gerar diversos
problemas mais graves, como câncer e até mesmo a morte
(BRASIL, 2019). 

4. Como prevenir as Infecções Sexualmente
Transmissíveis?
     Para se prevenir dessas infecções se faz necessário o uso
de preservativos feminino ou masculino durante todas as
relações sexuais. Assim, evita-se o contato direto das
mucosas, principal fonte de transmissão.

DEMONSTRAÇÃO DO USO DA CAMISINHA FEMININA
 

Fonte: EUFEMA 2020.
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4.  Como evitar a gravidez não planejada?
    Pode ser evitada pelo uso de métodos contraceptivos.
Existem vários tipos de métodos contraceptivos disponíveis
no mercado, a grande maioria é disponibilizada pelo próprio
SUS. 
    É necessária a orientação de uma(o) enfermeira(o) ou
médico para escolher qual método utilizar, pois é preciso
levar em consideração vários fatores como a idade, a
frequência das relações sexuais, a saúde em geral, entre
outros fatores individuais. É importante ter consciência de
que qualquer método escolhido não possui 100% de garantia
de evitar a gravidez.

2.  Quais os principais métodos contraceptivos?

✔ Métodos Hormonais (PFIZER, 2019):

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

Comprimidos que contém uma combinação de
hormônios, geralmente estrogênio e progesterona

sintéticos, o que inibe a ovulação.

ANTICONCEPCIONAL ORAL
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Fonte: Google Imagens, 2021.



Material aderente fixado na pele. Os hormônios
liberados entram na corrente sanguínea pela pele

e impedem a liberação de óvulos pelos ovários,
além de tornar o muco cervical espesso,

impossibilitando o esperma de atingir o óvulo. 

Uma injeção de hormônios que impedem a
liberação de óvulos. Podem ser por mês ou uma a
cada três meses, administrada por profissional da

área da saúde.

Anel flexível, depois de inserido na vagina, vai aos
poucos liberando hormônios para evitar que os

ovários liberem óvulos. Ele é deixado no lugar por
3 semanas, retira-se e dá uma pausa de uma

semana, insere-se um novo anel.

✔ Métodos de Barreira (PFIZER, 2019):

CONTRACEPTIVO ADESIVO CUTÂNEO

CONTRACEPTIVO HORMONAL INJETÁVEL

ANEL VAGINAL

Popularmente conhecidos como camisinha,
impedem o avanço dos espermatozóides ao útero,
prevenindo uma gravidez não planejada. Também

é eficiente na proteção contra infecções
sexualmente transmissíveis.

PRESERVATIVOS (FEM/MAS)
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Fonte: Google Imagens, 2021.



DIAFRAGMA

DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)

ESPERMICIDA

Disco flexível que é inserido na vagina antes da
relação sexual, visando criar uma barreira entre o

esperma e a entrada do útero da mulher.

Pequeno objeto de plástico em formato de T,
inserido no útero para atuar como contraceptivo.

São comercializados em todos os tipos de
formatos: cremes, espumas e géis. Todos

funcionam criando um ambiente que dificulta a
mobilidade do esperma.
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