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tudo sobre sexo
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“Comecei a tomar anticoncepcional 
e gostaria de saber quanto tempo 
após começar a tomar a cartela eu 
já estou protegida e se é possível 
engravidar nos quatro dias da 
pausa. Fiquei com vergonha de 
perguntar para a minha médica!”
V.T., 15 anos, são Paulo (sP)
V., informar, educar, ensinar a prevenir 
são os principais trabalhos dos 
profissionais da saúde, portanto, não 
tenha vergonha de fazer perguntas. 
Respondendo à sua dúvida: a pausa 
do anticoncepcional é o intervalo 
entre uma cartela e outra. Nesses dias 
de intervalo, ocorrerá o sangramento 
equivalente à menstruação e, após 
esta pausa, você deve iniciar a 
nova cartela e continuar tomando a 
medicação como indicada. Durante 
esta pausa, os hormônios da pílula 
continuam agindo no seu organismo e 
evitando a gravidez. Percebi que você 
está nas primeiras três cartelas, e seu 
organismo está em fase de adaptação, 
portanto, você pode usar um método 
contraceptivo adicional (como a 
camisinha) para evitar possíveis falhas.

soCorro, atrê
“Já perdi a virgindade com o meu 
namorado há um ano e sempre 
transamos normalmente, mas 
ficamos dois meses sem sexo, e ao 
voltar, senti incômodo na relação e 
ainda sangrei por mais de três dias. 
isso é normal? estou desesperada!”
P.M., 17 anos, CuriTiba (Pr)
P., se o sangramento for abundante, 
você deve procurar um médico, 
mesmo que ele já tenha passado. Ele 
irá examiná-la, fazer um diagnóstico e 
dar aconselhamento próprio. 
O incômodo pode ser natural, caso a 
sua lubrificação não tenha ocorrido 
a partir da sua excitação. Você 
deve saber que é necessário ter 
lubrificação antes da penetração. Ela 
é consequência da excitação, e só 
vai faltar caso não haja desejo pelo 
parceiro ou por questões hormonais. 

alerta: tPM!
“atrê, eu sempre tive uma dúvida 
sobre sexo: se eu transar com o
meu namorado com tPM tem
algum problema? eu posso me 
machucar ou até sentir alguma 
coisa diferente?”
C.s., 14 anos, sanTos (sP)
Oi, C.. A TPM ou Síndrome Pré-
-Menstrual (SPM) caracteriza-se pelo 
conjunto de sensações que ocorrem 
antes do ciclo menstrual. Ela causa 
sintomas emocionais e físicos em 
algumas mulheres, e em outras, 
não. A TPM não é considerada uma 
doença e, por isso, “transar” durante 
o período não tem problema algum. 
Você não vai se machucar nem sentir 
algo diferente. Neste momento, não 
se preocupe com a vida sexual, relaxe 
e procure fazer coisas próprias para a 
sua idade.

CoCeira estranha
“Fui para a praia e curti super, mas quando 
voltei de viagem comecei a sentir coceiras 
e ardor na vagina. não sou virgem, mas não 
tenho relações sexuais com frequência. estou 
morrendo de medo de ter algo sério. devo me 
preocupar e procurar um médico?”
M.a., 17 anos, ForTaleza (Ce)

Neste caso, procurar um médico é a conduta 
mais adequada. Consulte um ginecologista 
para que a examine e faça um diagnóstico. 
É preciso ter cuidado, porque as 
temperaturas quentes e as atividades que 
costumamos fazer nesta época de verão 
e praia podem propiciar o surgimento de 
doenças ginecológicas. O uso de calcinhas 
de tecido sintético, bem como de trajes 
apertados, pode ser mais prejudicial em 
dias quentes. Como essas roupas acabam 
“abafando” a área genital, a temperatura ali fica 
mais alta e a umidade também aumenta. Além 
disso, nos passeios que incluem piscina e praia, 
é comum ficar com o maiô molhado por horas. 
Essa atitude também contribui para alterar as 
condições físicas da região. Tome cuidado!

Tem dúvidas sobre 
sexo e saúde? Mande 

para a atrevida!
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(28 
a 35 
dias)

quem deu as dicas Sônia Eustáquia, sexóloga e psicóloga pós-graduada em sexualidade humana

Menstruação atrasada nem sempre quer dizer que exista uma 
gravidez. Outros fatores podem interferir no período menstrual. 
Responda às perguntas abaixo e descubra qual é o seu caso!

atrasou. o que faço?
Não se desespere! Se a sua primeira menstruação aconteceu há pouco 
tempo, é comum que seu ciclo seja irregular nos primeiros anos. Essas 

alterações acontecem porque o sistema reprodutor feminino ainda está 
em fase de amadurecimento, portanto, o atraso é muito comum!

 Você ficou doente 
neste tempo?
Viroses como gripe ou 
infecções simples, como 
cistite ou amigdalites, 
podem ser suficientes 
para alterar o ciclo, 
atrasando a menstruação 
por alguns dias. 

 Você anda 
estressada com algo?
Saiba que o estresse 
e a ansiedade podem 
afetar negativamente 
a produção hormonal, 
que é regulada pelo 
hipotálamo, uma parte 
do cérebro. Tanto que 
ele pode fazer que a 
garota não ovule em 
determinado ciclo, 
causando ausência
da menstruação
durante o mês. 

 Você suspendeu o 
uso da pílula?
Mulheres que tomam o 
anticoncepcional oral de 
forma correta têm uma 
menstruação regular. 
Porém, se depois de 
anos de uso da pílula 
você resolve suspendê-
-la, é possível que seu 
ciclo natural demore 
para se normalizar. 

 Você perdeu ou 
ganhou peso do nada?
As células de gordura 
contribuem na produção 
de estrogênio, hormônio 
responsável pela 
maturação dos óvulos. 
Por isso, alterações 
na gordura do corpo 
influenciam os níveis de 
estrogênio, podendo 
interferir na menstruação.

A sua menstruação pode 
não estar atrasada, mas, 
sim, dentro do prazo de 
um ciclo longo. Médicos 

consideram normal a 
variação de 21 a 35 dias.

Se o atraso menstrual tem sido longo e você 
também está sentindo os sintomas acima, 

pode ser um sinal de problema na tireoide ou 
um desequilíbrio hormonal que está afetando 

os ovários. O ideal é procurar um médico o 
quanto antes para que ele avalie o seu quadro.
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Alguns fAtores podem influenciAr:

(90 
dias ou 
mais)

comece 
AQui

Conte o seu período:
Comece a contar no primeiro dia 

do seu ciclo e vá até o dia que 
antecede o próximo. A partir do 
dia que menstruar novamente, 

você estará começando um
novo período. 

Você tem tido 
queda de cabelo, 

ganho de peso, 
aumento de 

pelos ou está se 
sentindo muito 

cansada?

(35 
a 45 
dias)

Quantos dias 
passaram desde 
o último período?

seu ciclo era 
regular até agora?

 Você 
 começou a 
 menstruar 

 há dois anos 
 ou menos? 

atrasou.


