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CICLOS
Todo ano milhares de meninas brasileiras vivenciam a 
chegada de um acontecimento transformador em 
suas vidas: A PRIMEIRA MENSTRUAÇÃO.

Este rito de passagem conhecido como MENARCA, 
representa um momento central na puberdade femi-
nina, onde a menina começa a estabelecer uma nova 
forma de se relacionar com o corpo e com o mundo.



A primeira menstruação
Você sabe o que é PUBERDADE?

Os mamilos ficam um pouco mais evidentes te deixando ainda mais 
feminina.

Depois da menarca, você continuará a menstruar todo mês. Num primeiro 
momento, como com a maioria das coisas que experimentamos a primei-
ra vez, pode parecer estranho. Mas não se preocupe, não é um bicho de 
sete cabeças e aos poucos você conseguirá lidar normalmente com a sua 
natureza feminina.

Seu corpo irá avisar quando for a hora. É só prestar atenção nele e nas suas 
emoções. Nesse período também é importante procurar ajuda de uma 
médica ou médico, um especialista em ginecologia, assim você poderá 
esclarecer suas dúvidas e receber dicas de como cuidar da sua saúde.

Se você tiver dúvidas de como encontrar esse especialista, procure uma 
pessoa adulta de sua confiança. Compartilhar esse momento com alguém 
que te deixe segura vai te fazer bem.

Puberdade é a passagem da infância para adolescência e é nesse perío-
do que acontecem algumas mudanças no seu corpo:

Você menstrua. A menstruação é o período em que eliminamos a 
camada mais interna do útero, o endométrio, em forma de sangue. Isso 
acontece com todas as mulheres e é um sinal que NÃO estamos grávi-
das.

Os seios crescem e ganham forma.

E finalmente a menstruação desce pela primeira vez. Pronto, agora seus 
órgãos reprodutores amadureceram e isso quer dizer que seu corpo 
produz um hormônio chamado estrógeno e é ele que controla seu ciclo 
menstrual. A ovulação passa a acontecer no seu corpo, gerando 
mudanças importantes, que iremos falar a respeito, mas adiante!

Os quadris alargam um pouco e te deixam com uma cintura mais fina.

Começam a nascer os pelos. Eles crescem para ajudar a proteger nossos 
órgãos e isso é bom para gente!



Vamos Entender melhor o 
ciclo menstrual?

Ciclo menstrual é o período de tempo entre uma menstruação a outra. E, 
assim como a Lua, você também irá atravessar fases diferentes durante 
o seu ciclo menstrual.

A menstruação ocorrerá nos anos férteis da vida da mulher, que se inici-
am na adolescência e duram até a menopausa (+ou- 50 anos)

O ciclo menstrual regular dura de 28 a 30 dias e é dividido em 4 fases: 
menstrual, pré-ovulatória, ovulatória e pré-menstrual.

Em cada fase do ciclo, temos diferentes qualidades, habilidades, energia 
e sensações em nosso corpo e mente, que mudam nossa percepção e 
expressão.

Precisamos entender que, em cada fase, sentimos diferentes energias  e 
conhecer cada uma delas nos permite amar e respeitar nosso corpo. 
Saber que não somos a mesma por todo mês, mas que vamos mudando, 
camaleando, sendo muitas em uma única mulher.

PRÉ-MENSTRUAL
(Fase Criativa)

MENSTRUAÇÃO
(Fase Reflexiva)

PRÉ-OVULATÓRIA
(Fase Dinâmica)

OVULAÇÃO
(Fase Expressiva)



Nessa fase pode ser que 
você não sinta vontade 
de fazer atividades que 
gastem muita energia e 
prefira ficar mais quieta. 

Geralmente ficamos 
mais observadoras, 
intuitivas e sábias

Germinam novas 
percepções e pensa-
mentos como uma 

lua nova... 
onde plantamos 
sonhos e ideias. 

FASE MENSTRUAL1
É hora de refletir!

A fase menstrual começa no dia em que se inicia a menstruação. Em 
geral, ela dura entre 5 e 10 dias. Durante esse tempo, o hormônio 
estradiol começa a subir.

Nessa fase, o hormônio folículo-estimulante (FSH) é 
secretado, estimulando a produção de folículos nos 
ovários que contêm óvulos.

Você pode sentir cólica, ficar com uma sensação de 
peso na barriga e nas costas e sentir vontade de fazer 
xixi com mais frequência.

Às vezes nos sentimos menos sociáveis, com vontade 
de descansar e com um pouco de cansaço físico e 
mental.



A fase pré-ovulatória, também conhecida como fase folicular, vai 
desde a menstruação até a ovulação.

FASE PRÉ-OVULATÓRIA:
É hora de se movimentar!
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Essa fase tem duração MUITO variável! O número de dias varia de 
mulher pra mulher, e também em uma mesma mulher de ciclo pra 
ciclo.

Durante a fase pré-ovulatória, uma substância chamada 
hormônio luteinizante aumenta. Esse hormônio estimu-
la a liberação do óvulo nas trompas de falópio para que 
seja fertilizado. É o que chamamos de “período fértil”.

O período fértil dura 6 dias e acontece todos os meses 
até a menopausa, começando aproximadamente entre 
10 a 14 dias após o primeiro dia da menstruação. Nesse 
período estamos mais propícias a engravidar. 

Saber exatamente quando é o período fértil é impor-
tante tanto para quem está tentando engravidar, quanto 
para quem precisa se proteger de uma possível gravidez 
indesejada.

Por isso, observe seu corpo, ele nos dá alguns sinais para 
tentarmos identificar esse período como: secreção vagi-
nal transparente, aparecimento de espinhas, ligeiro 
aumento da temperatura corporal, aumento da libido e 
do apetite e dor na parte de baixo da barriga, a chamada 
dor do meio.

Nessa fase é comum 
temos mais vontade de 
aprender, ficamos mais 
criativas e nos sentimos 

fortes e capazes de realizar 
os sonhos e desejos que 
crescem dentro de nós, 

como uma lua crescente.

Também é comum 
passarmos a nos sentir 
mais dispostas e cheias 
de energia como uma 

manhã de sol quente ou 
uma donzela radiante.



FASE OVULATÓRIA:
Hora de se expressar!

Nessa fase, com o aumento dos níveis de estrogênio e do hormônio 
luteinizante, ou LH, o folículo libera o óvulo, que sai de um dos ovários 
e é captado pela tuba uterina. Se houver espermatozóide dentro do 
sistema reprodutor e sexual da mulher, um deles pode alcançar o 
óvulo, possivelmente levando a fecundação. 

Se o seu ciclo menstrual é de 28 dias, a ovulação normalmente acon-
tece no 14º dia. No entanto, a maioria das mulheres tem diferentes 
durações de ciclo menstrual.

Na maioria das vezes, a 
ovulação ocorre entre 11 e 16 
dias antes da menstruação.

A terceira fase é como uma flor que finalmente desabrocha, alcança 
toda a sua beleza e poder de criação. Aflora nossa amorosidade, 
ficamos mais comunicativas, despertas e cuidadosas como uma mãe... 
ou poderosas como uma lua cheia brilhante no céu. 
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Nessa fase, nossos 
hormônios podem 

nos estimular a  
aproximar mais das 

pessoas.

Podemos sentir 
uma maior 

vontade de nos 
relacionarmos.



4 FASE PRÉ-MENSTRUAL
Hora de usar a criatividade!

Após a ovulação, o folículo vazio, que antes continha o óvulo, começa a 
secretar o hormônio progesterona para engrossar o revestimento do 
útero e prepará-lo para a possível implantação de um embrião.

À medida que os níveis de progesterona aumentam, podemos começar 
a nos sentir mais mal-humoradas. Isso acontece porque a progesterona 
ajuda o corpo a produzir cortisol, um hormônio que tende ser mais 
presente em pessoas estressadas, ou que leva a um quadro de estresse 
quando suas quantidades são elevadas.

E é aí que a avalanche de sentimentos vem e pode fazer com que você 
precise buscar algum conforto para se sentir melhor. O mais comum 
desses “pequenos confortos” é o chocolate, que quase todas as mulheres 
consomem nesses dias meio chatos.

Eventualmente podemos 
ficar mais sensíveis, pensati-
vas e emotivas. Pode ser que 
você sinta mais vontade de 

chorar, fique um pouco mais 
à flor da pele, tenha vontade 
de dar ou ganhar um abraço 

ou fique um pouco mais 
impaciente

É um bom momento 
para refletir sobre você 
mesma, as escolhas e 

caminhos por onde tem 
andado. Passamos a olhar 

mais para dentro, como 
uma lua minguante. 



Tensão pré-mestrual, ou melhor, "tempo só para mim"
A TPM é o período que precede a menstruação. Durante esse período, 
podem aparecer sintomas psicológicos e físicos, que podem desaparecer 
no primeiro dia do fluxo menstrual e, em algumas mulheres, somente com 
o fim do fluxo. Há  mulheres  que não sentem nada e nunca passaram por 
isso.

A principal causa da TPM é a alteração hormonal durante o período mens- 
trual, que interfere no sistema nervoso central. Parece existir uma conexão 
entre os hormônios sexuais femininos, as endorfinas (substâncias naturais 
ligadas à sensação de prazer) e os neurotransmissores, tais como a serotoni-
na.

Nessa fase algumas mulheres podem ficar mais sensíveis ou não. Isso 
porque a TPM abrange mais de 150 sintomas, o que significa que eles 
variam muito para cada mulher. Entre os mais comuns estão:

Sintomas emocionais ou comportamentais: irritabilidade, depressão, 
ansiedade, retraimento social, dificuldade de concentração, distúrbios 
do sono, aumento do apetite e desejo voraz por determinados alimen-
tos;

Sintomas físicos: seios doloridos, inchaço abdominal, dor de cabeça, 
fadiga, ganho de peso, dor nos músculos ou articulações.

Precisamos entender um pouco sobre TPM

E a ovulação, você sabe o que 
acontece no seu corpo?

O processo de ovulação na mulher, como já vimos, é uma das fases do ciclo 
menstrual. É a etapa em que o óvulo é liberado pelo ovário e chega até as 
trompas para seguir rumo ao útero e ser fecundado.

Nessa etapa há a liberação de dois hormônios 
produzidos pela hipófise: o FSH e o LH. O Hormô-
nio Folículo Estimulante (FSH) permite que os 
óvulos (ou folículos) se desenvolvam no ovário. E 
o Hormônio Luteinizante (LH) age no folículo 
para que este atinja seu desenvolvimento 
máximo e seja liberado como o óvulo maduro.

Após a liberação do óvulo, o folículo ovariano se transforma em corpo lúteo, 
uma estrutura endócrina temporária e característica das mulheres, que 
produz progesterona para preparar o organismo para uma possível 
fecundação. Caso não ocorra a fecundação, este corpo lúteo e o óvulo serão 
expelidos na forma de menstruação.

A não menstruação é um indicativo de gravidez. 



Algumas coisas importantes que 
temos que entender:

O ciclo menstrual ocorrerá periodicamente na vida de uma mulher 
desde a menarca até a menopausa. Por isso o desenvolvimento de 
uma relação íntima e consciente com este processo cíclico, possibilita 
que ela se conheça melhor, aprenda a lidar com todas as fases deste 
ciclo e consequentemente com o mundo a sua volta.

Há mulheres que não sentem nada, nem dor, nem desconforto, nem 
alteração corporal e também é normal, está tudo bem.

É preciso entender que cada mulher é única e cada corpo é diferente. 
Ame seu corpo do jeito que ele é e não se compare com outras mu-
lheres.

Independente da fase que você esteja passando, você não precisa 
deixar de seguir sua rotina diária.

Procure ter uma relação com os seus ciclos e tirar proveito das 
vantagens que cada fase proporciona.

Não deixe de procurar o médico(a) especialista. Lembre-se que 
estamos falando de sua saúde. E se cuidar é um gesto de amor e só 
você poderá fazer isso por você.

Na fase menstrual, quando você está sangrando, o absorvente 
higiênico é seu grande amigo, tanto para evitar situações inespera-
das, quanto para proteger sua saúde.

Além do absorvente higiênico descartável, existem outras formas 
de conter o fluxo menstrual, como os absorventes ecológicos, que 
também são amigos da natureza.

A menstruação é super comum na vida das mulheres, portanto não 
tenha vergonha e busque conforto nessas horas. Cuide do seu 
corpo e da sua saúde.



Vamos falar de higiene menstrual?
Quando a menstruação chega, a mulher precisa gerenciar, de alguma 
forma, a maneira de proteger-se nesse curto período

ABSORVENTES DESCARTÁVEIS - USO EXTERNO

É o mais comum. Existem vários tamanhos, 
coberturas e modelos. Para escolher o seu, é 
preciso conhecer seu fluxo: se é leve, moderado 
ou intenso.

Pode ser trocado com mais facilidade, porém 
promove muitos gastos e contribui para poluição 
do meio ambiente.

ABSORVENTES DESCARTÁVEIS - USO INTERNO

Pode ser uma boa opção para quem quer ir a 
praia, piscina ou fazer exercícios físicos 
durante o ciclo menstrual. 
Deve ser trocado de 4 em 4 horas para evitar vazamentos e infecções. 
Existem diversos tamanhos disponíveis no mercado.

ABSORVENTES DE PANO

São feitos de pano e são laváveis. São mais 
higiênicos que os absorventes descartáveis, 
pois o tecido que vai em contato com a sua 
pele permite que ela respire.  
São livres de químicos e por isso, livre de 
odores. Podem ser usados até 6 horas.
Lavar é super fácil, não precisa de mais de 5 
minutos, água e sabão neutro. E depois é só 
colocar para secar.

CALCINHAS ABSORVENTES

As calcinhas absorventes possuem tamanhos 
variáveis para fluxos diferentes e há gostos 
diferentes para cada modelo de calcinha. São 
capazes de absorver o fluxo menstrual e 
manter a pele seca. O bom é que, depois de 
usar, é só lavar na máquina e reutilizar.



COLETOR MENSTRUAL

O coletor menstrual é um copinho de silicone 
bem maleável, colocado na vagina coletando o 
fluxo menstrual. 

São uma opção mais saudável e ecológica aos 
absorventes descartáveis.

Duram por mais tempo e existem vários modelos 
disponíveis no mercado.

O uso do coletor é aconselhado após a primeira relação sexual.

VEJA COMO FUNCIONA

Colocar e retirar o coletor menstrual é simples e leva apenas alguns 
segundos.

Lave bem as mãos e higienize seu  coletor 
menstrual conforme orientação.

Procure uma posição confortável, pode ser 
em pé, agachada ou sentada no vaso sani-
tário, com o tempo você vai descobrir a 
melhor posição para você. O mais impor-
tante é estar relaxada!

Você vai fazer a dobra que melhor funciona 
para você e então colocar o seu coletor 
menstrual.

Coloque o coletor na direção horizontal (na 
direção do ânus). O coletor precisa ficar 
todo dentro do canal vaginal (aproximada-
mente a 1 cm da entrada da vagina), inclu-
sive a haste para que você não sinta 
nenhum incômodo. 

O coletor depois que colocado fica em posição mais baixa que um absor-
vente interno, o que facilita muito na hora de retirar. 

Agora você pode escolher o que 
quer usar para proteger SUA saúde



Nosso ciclo menstrual é 
como a nossa lua interna!

Quanto mais nos conhecemos, mais apren-
demos a viver a nossa natureza cíclica.

Temos uma potência criativa todo 
mês dentro de nós.

Basta saber aproveitá-la.

Imprima sua mandala e acompanhe seu ciclo menstrual:

Assista ao vídeo e tire suas dúvidas:

https://bit.ly/VideoMulherCiclica

https://bit.ly/Mandala_Lunar

https://drive.google.com/file/d/1g6pLr04tyyCqg245FxHkUYsQkKcPME2e/view
https://www.youtube.com/watch?v=5kx-AaGry-E


VOCÊ SABE USAR A MANDALA LUNAR?

A Mandala te ajuda a acompanhar suas fases e compreender suas reações e flutu-
ações durante seu ciclo menstrual.

Uma boa forma de utilizar o seu ciclo menstrual para se conhecer é através da Man-
dala da Lua. 

Anotando isso a cada dia, você começa perceber e compreender cada fase do seu 
ciclo menstrual e como ela interfere no seu íntimo. Dessa maneira, você poderá se 
conhecer com mais profundidade; se tornará mais dona de si e conseguirá prever 
como vai estar ou se sentir durante seu ciclo!

Esse é um diagrama em que você documenta, a cada dia, o que mais te chamou a 
atenção em relação a você mesma, seus sentimentos, seu ritmo, as tendências e as 
limitações.

COMO PREENCHER SUA MANDALA

O que anotar na mandala e o que observar durante o seu ciclo? 
(você precisará de uma mandala por ciclo)

DATA – começar anotando o primeiro dia da menstruação. O dia em que começa o 
fluxo menstrual é o primeiro dia do ciclo. Se quiser, veja também em que lua 
estamos (crescente, cheia, minguante e nova) e anote.

Veja esse pequeno questionário para se guiar no processo de exploração:

ENERGIA EMOCIONAL: • Sinto-me emocionalmente forte e confiante? • Estou amo-
rosa e cuidadosa? • Estou disposta a conviver com pessoas? • Sinto-me confiante ou 
tímida para falar com os outros? • Estou pronta para agir? • Estou paciente para escu-
tar os outros? • Importo-me em saber como os outros se sentem? 

ENERGIA FÍSICA: • Estou disposta? Fazer as atividades físicas é fácil ou difícil? • 
Sinto-me cansada ou cheia de energia fisicamente? • Estou feliz com minha aparên-
cia física ou estou muito crítica comigo mesma? • Como está a qualidade do meu 
sono?  • Ao observar meu corpo, percebo alguma mudança em meu muco vaginal, 
meus seios ou meus lábios vaginais? Existem mudanças em minha pele e meu 
cabelo? 

ENERGIA MENTAL: • Estou pensando claramente ou estou divagando? • Estou práti-
ca, eficiente ou sonhadora? • Sinto-me criativa? • Estou organizada? • Eu sei o que eu 
quero? • O que preciso fazer com a minha mente para me sentir feliz? 

> A ideia é preencher as Mandalas por pelo menos 3 meses e depois compará-las 
entre si, encontrando os padrões que se repetem todos os meses, de acordo com as 
diferentes fases do seu ciclo. 

>Após esses três meses, mesmo com os seus padrões já perceptíveis, pode seguir 
mapeando o ciclo como um hábito de autocuidado e observação de si!
 
>Não é incrível poder se conhecer e se tornar mestre (em vez de vítima) das suas 
flutuações em potente equilíbrio dinâmico?
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