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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 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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1. O que é menarca?
   A menarca é a primeira menstruação da menina,
normalmente ocorre na adolescência, entre os 9 e 15 anos de
idade, mas podem ocorrer variações de acordo com o estilo
de vida, os fatores hormonais, estado nutricional e histórico
de menstruação das mulheres da mesma família.

2. Como ocorre a menstruação?
          A menstruação é a descamação das paredes internas do
útero, isso vai ocorrer quando não há fecundação, ou seja, o
corpo se prepara para a gravidez, porém não ocorre, então a
membrana interna do útero se desprende. Essa descamação
faz parte do ciclo reprodutivo da mulher e acontece todo mês.
       O período menstrual faz parte do ciclo reprodutivo da
mulher, que acontece em quatro fases:

MENSTRUAÇÃO, COLETORES
MENSTRUAIS E ABSORVENTES

✔ Menstruação - Perda de sangue que ocorre
periodicamente. Devido a estímulos hormonais a membrana
superficial do útero se rompe e é liberada pela vagina, sob a
aparência de um fluido de sangue;

✔ Fase pré-ovulatória – Período em que o óvulo se
desenvolve para sair do ovário e o útero começa a se
preparar para uma gestação;
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COLETOR MESNTRUAL

✔ Fase Ovulatória – Esta fase varia de mulher para mulher,
mas acontece em torno do 14º ou 15º dia do ciclo menstrual.
Neste momento, a mulher está fértil e tem maiores chances
de engravidar;

✔ Fase pós-ovulatória – Ocorre quando o óvulo não é
fecundado, ou seja, não há o encontro entre ele e o
espermatozóide, quando não fecundado, morre após 12 ou
24 horas. Após essa morte, há o início da menstruação,
começando um novo ciclo menstrual.

Copinho de silicone que deve ser inserido na
vagina. Ele coleta o sangue da menstruação e só
precisa ser trocado a cada 12h. A limpeza é com
água corrente e sabão neutro entre uma troca e
outra. No fim do ciclo ferve em uma panela com
água. (INCICLO, 2020)

Estes são reutilizáveis, compostos por três partes:
uma camada externa impermeável, algumas
camadas absorventes e uma camada interna. São
totalmente livres de químicos e de odores. Podem
ser lavados da mesma forma que se lavaria uma
calcinha.

ABSORVENTE DE PANO REUTILIZÁVEL

(KORUI, 2019).

 São feitos de fibras naturais, predominantemente o
algodão. Seu formato arredondado na ponta facilita a
introdução e remoção no canal vaginal. Além disso,
possui um cordão que fica fora da vagina, por onde,
depois de puxado é removido. Podem ser usados sem
e com o auxílio de aplicadores.

ABSORVENTE INTERNO

(FDA, 2018).
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VERDADEX

 
“Apenas quem NÃO é

virgem pode usar
absorvente interno.”

 

FRASES MAIS OUVIDAS MITO X VERDADE

MITO! Virgens podem usar
absorventes internos sem correr

qualquer risco, porém, elas devem
seguir orientações, como por

exemplo, o tamanho do objeto,
sempre buscando um do tamanho

ideal para não causar qualquer
desconforto.

 
“Você precisa testar vários

tipos de absorventes.”

VERDADE! Existem diversos
tamanhos e marcas, então, é

preciso testar para selecionar o
melhor absorvente para você e

suas necessidades.

"Absorvente interno
incomoda e dói muito.”

MITO! Calma, a utilização do
absorvente interno é indolor. No
entanto, você pode sentir algum

incômodo quando o absorvente não
estiver na posição correta. Depois
de posicionado corretamente, ele

nem será notado. 

“Cuidado para não perder
a cordinha do absorvente

e não conseguir mais
retirar de dentro.”

MITO! A corda presente no absorvente
é bastante resistente, porém para

evitar qualquer transtorno, você pode
testar a cordinha antes de inseri-la. Em

caso de problemas para retirar o
absorvente sua anatomia feminina não
irá permitir a perda do objeto. Contate
um profissional de saúde para maiores

esclarecimentos.

MITO
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"Não posso usar o
coletor menstrual por

que sou virgem"

FRASES MAIS OUVIDAS MITO X VERDADE

MITO! Não há problema físico
algum em utilizar um coletor

menstrual sendo virgem.

“Existe um tamanho
certo de coletor

menstrual para cada
mulher.”

VERDADE! Existem diversas
marcas e tamanhos variados,

que vão se adaptar a cada
mulher.
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EXAME PREVENTIVO DO CÂNCER DE COLO UTERINO
(PAPANICOLAU)

1. O que é?
     O concedido Papanicolau é um teste realizado para
detectar alterações nas células do colo do útero. Esse exame
busca detectar lesões precocemente e realizar o diagnóstico
da doença no início, antes que a mulher tenha sintomas.

2. O exame causa dor?
      De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA,
2020), o preventivo é realizado de forma rápida, simples e
indolor, podendo causar um leve desconforto. Desconforto
esse que após o relaxamento, desaparece. 

3. Quais as recomendações antes do exame?
        Para garantir um resultado correto, a mulher não deve
ter relações sexuais nos dois dias anteriores ao exame, evitar
também o uso de duchas, medicamentos vaginais e
anticoncepcionais locais nas 48 horas anteriores à realização
do exame. É importante também que não esteja menstruada,
pois a presença de sangue pode alterar o resultado (INCA,
2020).

IMPORTÂNCIA DA
COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA 
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✔ Inicialmente, é introduzido um instrumento chamado de
espéculo na vagina (conhecido como “bico de pato”);

✔ O profissional, seja ele enfermeira(o) e/ou médico, segue
com a inspeção visual no interior na vagina e colo do útero;

✔ Assim, o profissional realiza uma pequena descamação na
superfície do colo do útero com uma espátula e uma escova,

✔ Células serão colhidas e em seguida colocadas em uma
lâmina direcionada para análise em laboratório especializado
(INCA, 2020).    

4. Como é feito o exame?

5. Quem deve fazer o exame e quando fazer?
       Toda mulher que já teve ou tem vida sexual, ativa ou não,
deve submeter-se ao preventivo periodicamente, além de
grávidas. Principalmente mulheres com idade entre 25 a 64
anos. O exame deve ser realizado anualmente, e após dois
exames consecutivos apresentando resultado normal, o
preventivo deve ser feito de três em três anos
(BIREME/OPAS/OMS, 2007).

6. O que fazer após o exame?
    Deve-se retornar ao local de realização do exame para
obter os resultados e, posteriormente, encaminha-lo ao
enfermeiro(a) ou médico, para receber informações e
instruções necessárias (INCA, 2020).
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       O climatério é definido pela OMS como uma fase biológica
da vida e não como um processo patológico, que compreende
a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da
vida da mulher (BRASIL, 2015). 
   Durante essa fase ocorrem diversas variações nos hormônios
que causam modificações físicas e mentais. Os sinais e
sintomas sentidos pelas mulheres são diversos e podem variar
de uma para outra (BIREME/OPAS/OMS, 2015).
       A menopausa é um marco do climatério, correspondendo
ao último ciclo menstrual, somente reconhecida depois de
passados 12 meses consecutivos de amenorreia. Acontece,
geralmente, em torno dos 48 aos 50 anos de idade (BRASIL,
2015)

1. Quais os principais sintomas do climatério?
        
       Algumas mulheres nesta fase podem sentir:

✔ Ondas de calor, acompanhadas de transpiração, tonturas e
palpitações; 

✔ Depressão ou irritabilidade;

✔ Alterações nos órgãos sexuais, como coceira, secura na
vagina; 

✔ Distúrbios menstruais; 

✔ Diminuição do prazer sexual; 

✔ Desconforto durante as relações sexuais; 

CLIMATÉRIO 
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PRIMEIRO PROCURE ORIENTAÇÃO NO SERVIÇO DE SAÚDE MAIS PRÓXIMO.                                 
CONVERSE COM A ENFERMEIRA DA SUA ÁREA!

2. Como vivenciar essa fase?

✔ Beba bastante água;

✔ Use roupas leves e procure ambiente ventilado;

✔ Faça exercícios leves como caminhada e danças, pois vão
ajudar a fortalecer os músculos;

✔ Evite fumar, ingerir álcool e outras drogas;

✔ Faça refeições leves,

✔ Tome sol.

      Estas medidas vão contribuir para a melhoria da qualidade
de vida e prevenção de doenças como câncer de mama e
osteoporose (BIREME/OPAS/OMS, 2015).

       Elas vão ocorrer de forma natural, fazem parte do ciclo de
vida das mulheres e nem todas apresentarão sintomas no
decorrer desse período (BIREME/OPAS/OMS, 2015).

O CLIMATÉRIO E A MENOPAUSA NÃO SÃO DOENÇAS!
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1. O que é? É normal ter?
        O corrimento é a saída de secreção pela vagina, com cor
alterada e cheiro ruim. Essas mudanças podem indicar
alguma infecção na vagina, porém é importante lembrar que
nem sempre a presença do corrimento significa uma infecção
sexualmente transmissível (BUENO, 2018).

2. Qual a causa do corrimento?
       O corrimento pode ocorrer devido a um desequilíbrio da
microbiota (flora) vaginal. Pode ocorrer por muitas causas,
como lavagem e limpeza errada da vagina, atividade sexual,
uso de contraceptivos e antibióticos, menopausa e gravidez
(BUENO, 2018).

3. Quais os sintomas? O que devo fazer?
       Os sintomas vão mudar de acordo com o tipo de
corrimento. Os sinais mais conhecidos são:

✔ Cheiro desagradável;

✔ Coceira e/ou ardor ao urinar;

✔ Coloração amarelada, acinzentada ou esverdeada.

CONVERSANDO SOBRE O CORRIMENTO

AO PRIMEIRO SINTOMA DE CORRIMENTO PROCURE 
A ENFERMEIRA DA SUA ÁREA!
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       Para diagnosticar corretamente, a enfermeira realizará
exames clínicos e solicitará exames laboratoriais. Se
necessário, fará o encaminhamento para um médico
ginecologista (BUENO, 2018).

4. Quais as possíveis cores de corrimento e o que podem
indicar?

CORRIMENTO BRANCO GRUMOSO
 

Pode indicar infecção causada por fungo.

CORRIMENTO AMARELO OU ESVERDEADO
 

Corrimento anormal. Sinal de infecção bacteriana
ou infecção sexualmente transmissível.

CORRIMENTO MARROM OU COM SANGUE
 

Pode ser causada por sangramento de escape,
gravidez ou aborto.
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Fonte: Google Imagens, 2021.

(BUENO, 2018).

(BUENO, 2018).
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CORRIMENTO ROSADO
 

Pode ser sinal de início de gravidez.
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5. Corrimento e muco cervical são a mesma coisa?

   APESAR DE PARECIDOS, ESTES DOIS APRESENTAM CAUSAS
DIFERENTES

     O Muco Cervical é uma secreção natural, produzida pelas
células do colo do útero, gerado pela influência dos
hormônios.
    Ele possui uma aparência transparente, esbranquiçada ou
levemente amarelada, não apresenta cheiro e nem incomoda.
     

 ENTRETANTO, O MUCO VAI APRESENTAR CARACTERÍSTICAS COMO
ESPESSURA 

E CHEIRO DIFERENTES EM CADA FASE DO CICLO MENSTRUAL

    Durante o período fértil o muco fica:

✔ Transparente e elástico;
✔Aumenta a lubrificação;
✔ Protege os espermatozoides da acidez da vagina;
✔ Auxilia a entrada do espermatozoide no útero e tubas
uterina, facilitando a fecundação.

(BedMed, 2020)

Fonte: Google Imagens, 2021.
(BUENO, 2018).



Fase seca
(não fértil)

Dias 1-3 depois
do período
menstrual

Fase pegajosa
(não fértil)

Dias 4-6 

Fase cremosa
(semi fértil)

Dias 7-9 

Fase clara
(muito fértil)

Dias 10-14 

  Já o corrimento vaginal pode indicar 
 patologias ginecológicas, seja por
infecções virais, fúngicas ou bacterianas.

Fonte: Casa da Doula. Editado pelas autoras, 2019.
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É importante a mulher observar o seu corpo
sem culpa, nem julgamento!
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