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“estou com uma dúvida imensa, 
vocês conseguem me ajudar? 
costumo me masturbar com 
frequência – cerca de duas vezes 
por semana –, mas, na última, me 
assustei, pois saiu sangue! O que 
pode ter acontecido? Devo parar?”
C.L., 16 anos, saLvador (Ba)
C., este sangramento não é normal. 
Seria bom pensar sobre como 
você se masturbou, é possível 
que tenha se machucado durante 
a fricção do clitóris. É importante 
lembrar que se você coloca objetos 
na vagina, existe a possibilidade 
de sangrar e romper o hímen e 
também de arranhar as paredes 
da vagina e, se o objeto for longo, 
irritar ou ferir o colo do útero. Além 
disso, muitos objetos têm bactérias 
e outros organismos que podem 
causar irritações, que precisarão ser 
tratadas com medicamentos para 
que não se tornem infecções.
Portanto, eu acho que você deve 
parar. Além disso, se continuar a ter 
sangramentos sem estar menstruada, 
é importante consultar um médico.

DesâniMO #MODeOn
“estou namorando a mesma pessoa 
há quatro anos, mas, ultimamente, 
quando vamos ter relação sexual, 
estou sem vontade e desanimada. 
Às vezes, chego até a pensar em um 
amigo e não no meu namorado. O 
que será que está rolando comigo?”
T.r., 18 anos, são LeopoLdo (rs)
T., no início do namoro é normal 
que estejamos mais envolvidas, 
e geralmente, a paixão evolui 
para o amor, e este é tranquilo. 
Por isso, podemos perceber uma 
diferença de um estágio para outro. 
Procure fazer coisas interessantes 
com o garoto, porque em um 
relacionamento precisamos amar 
e fazer uma boa parceria. 
Caso isso não a deixe melhor, está na 
hora de reavaliar se o relacionamento 
ainda é bom para você. 

sai De MiM!
“atrê, já estou com o meu 
namorado há dois anos e toda 
vez que transamos e ele ejacula, 
o líquido branco que sai não 
fica penetrado em mim, ele sai 
todo de volta. isso é normal ou 
tem algo de errado comigo?” 
o.C., 18 anos, rio de Janeiro (rJ) 
Querida, o líquido branco chama-
-se esperma e é normal sair, porque 
não faz parte do organismo. O nosso 
corpo é sábio e expulsa tudo o que 
lhe é estranho. A missão do esperma 
é transportar o espermatozoide até 
as trompas, para se encontrar com 
o óvulo. Achando ou não o óvulo, 
o esperma que contém 
espermatozoides sai porque 
não serve mais para nada. O 
corpo o interpreta como algo 
estranho, por isso, o expulsa.

 seM parar 
“eu me masturbo há algum tempo, 
quero parar, mas não consigo. como 
posso conseguir me livrar desse vício? 
isso pode ser uma doença?”
G.s., 15 anos, são pauLo (sp)

G., masturbar-se é um ato para a busca do 
prazer e está presente na vida das pessoas 
desde cedo na vida. A masturbação está 
ligada ao desenvolvimento do corpo e da 
mente e é saudável, pois é uma forma de 
conhecer o corpo. Por tudo isso, masturbar 
não é uma doença e pode, inclusive, garantir 
qualidade para a vida sexual. Não fique 
preocupada pensando que é um vício, 
entretanto, se deseja parar, é só fazer um 
esforço e colocar alguma coisa que lhe dê 
prazer no lugar. Nosso cérebro tem um sistema 
de recompensa, e quando ele registra a conduta 
que dá prazer, nos leva a repeti-la. Se você tira 
uma recompensa, é bom colocar outra para não 
produzir nenhum conflito interno. Você pode ver 
um filme, aprender algo, etc.. Procure ter uma 
convivência maior com as amigas e sua família. 
Espero que encontre a calma e a felicidade. 

Tem dúvidas sobre 
sexo e saúde? Mande 

para a atrevida!
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interrompid
o

coito 

Este é um dos temas dos quais recebemos mais dúvidas na atrê, porém, é uma 
prática nada segura. Quer saber por que deve evitá-la ao máximo? A gente explica!

 segurança zerO! 
Este método não é seguro, 
pois as secreções do pênis 

na fase da excitação podem 
conter espermatozoides 

vivos. Além disso, pode ser 
difícil conter a ejaculação. 

Mesmo quando há o 
controle, é possível que 
alguns espermatozoides 

estejam na uretra devido à 
liberação do fluido pré-
-ejaculação e, com isso, 
a possibilidade de haver 

fecundação também existe. 

 O que é? 
O coito 

interrompido 
é quando, em 
vez do casal 
se proteger 
na relação 
sexual com 
a camisinha, 

o homem 
pressente a 
ejaculação, 

retira o pênis
e ejacula fora

da vagina. 

 Mas e se...? 
O coito não é seguro 

em nenhuma 
situação. Se a sua 
dúvida é se depois 

de ter transado uma 
vez e lavado o pênis, 
vocês podem seguir 

com o coito, saiba 
que a higienização 

não muda em nada, 
você pode tanto 
engravidar como 
também pegar 

alguma DST. 

 períODO fértil  
Mesmo se a mulher 
está fora do período 

fértil também não 
é seguro praticar o 
coito interrompido. 
O nosso organismo 
não funciona como 

um reloginho e 
vários fatores 

podem modificar 
a regulação dos 

hormônios, por isso, 
não confie

neste método.

 previna-se! 
Com o sexo protegido 

você não só fica livre de 
uma gravidez, como de 
doenças sexualmente 

transmissíveis. 
Alguns métodos, 

como a camisinha, 
pílula, implantes 

contraceptivos, DIU, etc., 
podem ser colocados 
em prática e tornar o 
sexo mais seguro e 
tranquilo. Converse 
com o seu médico.


