Nada substitui o papo com o
ginecologista/obstetra, mas
adiantamos um pouco sobre
temas referentes às principais
fases de vida da mulher no site
da campanha:
www.portodaavida.com.br

Quando ir ao ginecologista
pela primeira vez?
Qual tipo de absorvente
devo usar?
Toda mulher sabe fazer
sua higiene íntima, certo?
Obesidade ou baixo peso.
Como lidar?

Tenho depressão.
Posso engravidar?
Quando me preocupar com
a preservação da fertilidade?
Como manter a vida sexual ativa
mesmo durante a menopausa?
Preciso ir ao ginecologista mesmo
já frequentando um médico geriatra?
O consultório do ginecologista/obstetra
é como um divã: lugar para desabafar,
compartilhar, se orientar… sobre você,
mulher.
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Do início da adolescência até a
maturidade, cada fase da vida
da mulher traz novas dúvidas e
descobertas. O importante é se
orientar e cuidar. Porque saúde
é liberdade para ser e
conquistar o que você quiser,
agora e por toda a vida.
Saúde não é só ausência de doença.
É bem-estar físico, mental e social.
É qualidade de vida.

INÍCIO DA VIDA SEXUAL
A partir da primeira relação
sexual, as visitas ao ginecologista/
obstetra passam a ser anuais.
O médico vai orientá-la sobre
exames de rotina, métodos
contraceptivos, as possibilidades
e as consequências da interrupção
da menstruação, prevenção
de doenças como osteoporose
(sim, o alerta começa nessa fase),
os impactos do estilo de vida na
sua saúde e ainda as formas de
prevenção e tratamento contra
Infecções Sexualmente
Transmissíveis (ISTs).

FIM DO CICLO REPRODUTIVO
Na transição para a menopausa,
a diminuição dos hormônios sexuais
produzidos pelos ovários leva a
atrasos na menstruação, que passa
a ter períodos mais curtos. É tempo
de rever — e muitas vezes melhorar
— seus hábitos de vida. A consulta
anual ao ginecologista deve ser
mantida, bem como a realização
dos exames preventivos. As mulheres
com idade entre 50 a 69 anos devem
realizar o rastreamento por
mamografia, com o intervalo máximo
de dois anos entre um exame e outro.

ADOLESCÊNCIA / PUBERDADE
A consulta ao ginecologista deve
ocorrer antes da primeira menstruação.
Nessa fase, é importante criar um
vínculo de confiança entre médico
e paciente. A partir dos 9 anos, as
meninas devem ser vacinadas contra
HPV para prevenção contra o câncer
de colo do útero. Na puberdade,
acontecem mudanças no corpo da
adolescente, e o médico vai identificar
alterações hormonais e/ou do aparelho
reprodutor, além de acompanhar o
desenvolvimento da paciente. É o
momento ideal para falar sobre higiene
íntima, tipos de absorvente, cólica,
TPM e tirar todas as suas dúvidas.

MATERNIDADE
Engravidar ou não engravidar? Essa
dúvida passa pela cabeça de muitas
mulheres, e o ginecologista obstetra
é o profissional indicado para fazer
a orientação e o acompanhamento.
Cada gravidez é única! O corpo da
mulher passa por diversas alterações
nesse período. Histórico de saúde,
hábitos de vida e idade da mãe
(se a gravidez é precoce, no tempo
adequado ou tardia, por exemplo)
são fatores que impactam os cuidados
necessários na gestação.
Independentemente do cenário, o
pré-natal é fundamental para garantir
a saúde da mãe e do bebê.

MATURIDADE
Nessa fase, as mulheres devem manter
a consulta anual ao ginecologista.
Isso porque exames de rotina são
importantes para a prevenção
e o controle de problemas de saúde,
tais como colesterol elevado, diabetes,
pressão alta, obesidade, câncer e perda
óssea. A produção de estrogênios
diminui depois da menopausa, mas isso
não significa que a vida sexual tem que
acabar. Fatores físicos, como secura
vaginal e incontinência urinária, podem
e devem ser tratados. É hora de pensar
no seu bem-estar.

