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Olá, menstruação

Se nos centrarmos no significado dado pelo Dicionário da Priberam, a menstruação é o “fluxo 
sanguíneo eliminado pela vagina entre a puberdade e a menopausa”. 

Não obstante, menstruar é muito mais do que expulsar sangue ou fluxo, é o início do período 
fértil de todas as pessoas que menstruam, é a oportunidade de se conhecer melhor e entender 
que somos cíclicas, a oportunidade para tomar consciência do nosso corpo e aprender a 
ouvirmo-nos… Se ao menos não houvessem tantos tabus sobre este tema.

Ainda que falar de mestruação é algo cada vez mais natural, durante muitos anos ter o período 
foi encarado como algo sujo, que não se poderia nomear, que ninguém devia saber e algo 
que é fonte de vergonha. Dizer que se está a menstruar causava o mesmo incómodo que 
invocar o nome de Voldemort (os fãs de Harry Potter vão entender!).

Este ebook quer dar a conhecer um pouco mais sobre a menstruação para que te sintas tão 
empoderada como a Hermione (novamente, os fãs de Harry Potter entenderão!).
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Fases do ciclo menstrual

As fases do ciclo menstrual são 2: fase folicular e fase lútea, por vezes considera-se também 
a menstruação e a ovulação como fases separadas, mas ambos os processos se encontram 
dentro das anteriores. Estes intervalos de tempo têm as suas próprias caraterísticas e o 
que o corpo da mulher faz é preparar-se para uma gravidez. Se tal não acontece, aparece o 
período e o ciclo recomeça. 

Na fase folicular (pré-ovulatória):
 Ě O que acontece? O cérebro envia sinais aos ovários para que preparem a libertação 

do óvulo não fecundado e aparece a menstruação.
 Ě Quanto tempo dura? Entre 13 a 14 dias.
 Ě Como te sentes?  Controlamos os nossos impulsos e emoções, com vontade de fazer 

coisas, algumas mulheres sentem maior desejo sexual.  Quando aparece a menstruação, 
chega também o cansaço, a tristeza ou apatia e a dor.

Ovulação:
 Ě O que acontece? Próximo do 14º dia do ciclo liberta-se um novo óvulo, o nível de estrogénios 

aumenta e o endométrio torna-se denso para reter os espermatozóides.
 Ě Quanto tempo dura? Entre 3 a 5 dias. 
 Ě Como te sentes? Diminui o apetite, temos muita energia, aumenta a empatia e o bom 

humor. Muitas mulheres sentem que é a sua melhor semana e que tudo corre bem.

Na fase lútea (pré-menstrual):
 Ě O que acontece? Caem os níveis de estrogénio e progesterona e aparecem os sintomas 

pré-menstruais (alterações de humor, dor de cabeça, acne...).
 Ě Quanto tempo dura? Entre 9 a 10 dias. 
 Ě Como te sentes? Podemos sentir mais fome, maior irritabilidade e é possível que 

tenhas vontade de chorar. É mais difícil fazer planos e as emoções estão à flor da pele.  

Regra geral, estabelece-se que o ciclo menstrual dura 28 dias, mas pode ir de 21 a 35 dias. 
Para saber o início da tua ovulação, o que deves fazer é subtrair 14 dias à duração do teu 
ciclo, assim poderás calcular melhor em que fase te encontras.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Menstruação Ovulação

CICLO MENSTRUAL
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O que contém o fluxo menstrual?

Os poucos estudos que existem sobre o tema coincidem num aspeto: os seus principais componentes 
são: água, células endometriais descamadas e mortas, células estaminais, lípidos e proteínas. 

Não seria muito diferente do sangue que vemos quando fazemos um corte ou uma ferida. 
Contudo, sempre se considerou o sangue menstrual como algo sujo. 

O copo menstrual ajuda-te a reconciliares-te com este sangue e se o observares bem, podes 
inclusivamente averiguar coisas sobre o teu estado de saúde.
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O que diz o fluxo menstrual sobre o teu estado de saúde?

Longe de te sentires envergonhada por estar menstruada, convidamos-te a observar o teu 
fluxo menstrual e a prestares atenção para te conheceres um pouco melhor. O leque de 
cores que nos oferece pode dizer muito sobre o estado de saúde.

 Ě Vermelho brilhante: Fluxo habitual dos dias mais intensos da menstruação. É a cor 
mais habitual, mas se durar mais de 8 dias, deverias visitar um médico. 

 Ě Vermelho ou rosa pálido: Cores próprias dos primeiros dias da menstruação. Se perdurar, 
pode indicar um desajuste hormonal ou que a menopausa está a aproximar-se. Se tomas 
contracetivos, estas tonalidades são normais.

 Ě Vermelho escuro: é sangue antigo ou velho, aparece nos últimos dias da menstruação 
ou até nos primeiros, quando se expulsam restos da menstruação anterior. 

 Ě Vermelho alaranjado: Pode dever-se à mistura com o fluxo cervical, o que seria normal. 
Se vier acompanhado de um forte odor desagradável, pode tratar-se de uma infeção. 

 Ě Castanho escuro: restos de tecido endometrial no sangue. Também pode indicar 
que se trata de “sangramento de implantação” quando um embrião fecundado se 
implanta no endométrio. Pode durar umas horas ou uns dias, mas não mais de cinco.  

 Ě Cinzento com riscas vermelhas: Pode ser sinal de uma infeção causada por uma doença 
sexualmente transmissível (DST). Se estás grávida (ou pensas que podes estar), poderá também 
tratar-se de um  aborto espontâneo. Em ambos  os casos, deves consultar um médico com 

urgência.
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Menstruação e alimentação

• Levar um estilo de vida saudável irá ajudar a ultrapassar os incómodos que pode gerar 
o período menstrual. Como vimos, em cada fase as nossas hormonas, energia e estado 
de ânimo alteram-se e através dos alimentos podemos ajudar o nosso corpo a recuperar 
o equilíbrio corpo-mente. Vamos dar 4 receitas, uma para cada fase do ciclo, saudáveis, 
ricas e muito fáceis.

Querido chocolate: Brownie saudável e pré-menstrual

Ter desejo de chocolate antes da menstruação é um clássico. Como já leste ou ouviste mil 
vezes, quanto mais puro for o chocolate, melhor para o corpo. Com esta receita, os lanches 
pré-mestruais serão ricos, saudáveis e ficarás com muita energia.

Mãos na massa

• Mistura a farinha e o cacau e reserva.
• Tritura as bananas e, se desejares, reserva cerca de metade para decorar.
• Bate os ovos durante uns minutos e incorpora o leite, a baunilha e as bananas trituradas.
• Adiciona os ingredientes secos (farinha e cacau) e mistura suavemente com a massa.
• Num copo, mistura o bicarbonato com o vinagre (não te assustes, fará espuma) e verte  

o resultado sobre a mistura.
• Coloca a massa numa forma e decora com a banana reservada e os chips de chocolate 

(ou inventa, podes colocar outra fruta ou até frutos secos).
• Colocar no forno a 180º durante 20 minutos.

Ingredientes

• 4 bananas maduras (ou qualquer 
fruta doce preferida)

• 3 ovos
• 1 taça de farinha de arroz  

integral
• 1/2 taça de leite vegetal de 

arroz
• 4 colheres de sobremesa de 

cacau puro em pó
• 1 colher de sobremesa de 

bicarbonato
• 2 colheres de sobremesa de 

vinagre
• Chips de chocolate negro 85%
• Baunilha em pó ou gotas
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Bolinhas de cenoura e coco para a fase folicular

Os alimentos de cor laranja são grandes portadores de vitamina A que vai ajudar a nutrir 
os folículos. Se planeias ficar grávida, este tipo de alimentos ajuda a regenerar o epitélio do 
endométrio e a ter uma mucosa mais saudável.

Ingredientes

• 2 cenouras
• 4 colheres de coco ralado
• ½ colher de canela
• 2 colheres de mel
• 3 colheres de sementes de 

abóbora
• 1 colher de aveia

Mãos na massa

• Triturar todos os alimentos (exceto o coco) num processador de alimentos até que 
fique uma massa.

• Faz bolinhas com as mãos e depois passa-as pelo coco ralado.
• Refrigera no frigorífico durante 2 horas
• Passado este tempo, podes guardá-las numa caixa hermética no frigorífico.
• Bom proveito!
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Frutos secos, o melhor topping na fase lútea

Baixam os estrogénios e a testosterona, e contrariamente aumenta a progesterona, caso o  
óvulo, recém libertado, for fertilizado. Incorpora alimentos como os legumes, os alimentos 
ricos em ferro e os frutos secos para ter energia. Apresentamos um falso parmesão feito de 
caju, ideal para saladas ou massas:

Ingredientes: 

• 150g de caju
• 4 colheres de levedura nutricional
• 1 pitada de sal
• 1 pitada de curcuma
Mãos na massa

• Tritura os cajus e a levedura nutricional.
• Tempera a gosto
• Bom proveito!



www.enna.pt 10

Supera qualquer dia com um bom atum

O atum é um peixe azul rico em ómega 3, vitaminas do grupo B e Ferro, o que vai proporcionar 
energia para superar qualquer dia em que te sintas sem energia.

Ingredientes:

• Um dente de alho
• Meia cebola
• 100g de abóbora
• 1 pimento verde
• 200 g tomate frito
• 2 pitadas de pimentão doce
• 100g de atum 
• Vinho branco

Mãos na massa:

• Pica o alho e a cebola e coloca-os a refogar numa frigideira com um pouco de azeite.
• Adiciona o pimento verde e depois a abóbora cortada e limpa.
• Adiciona o tomate frito e um pouco de vinho branco, assim como um pouco de pimentão.
• Cobre todos os ingredientes com água e sal a gosto.
• Quando a abóbora estiver suave, adiciona os cubos de atum e deixa cozinhar durante 

uns minutos.
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O copo menstrual, o teu melhor amigo

Podes pensar que o copo menstrual é uma invenção moderna, mas a primeira patente foi de 
Leona Chalmers em 1937. E inclusivamente antes, em 1867 já se tinham feito as primeiras ten-
tativas de copo menstrual. Não obstante, a segunda guerra mundial impediu a sua produção e 
os tampões tomaram a liderança. 
O copo menstrual é um recipiente que se introduz na vagina para recolher o fluxo menstrual. 
Uma ideia revolucionária que faz com que a menstruação possa ser vivida sem químicos, res-
peitando o corpo da mulher e, além disso, também o meio ambiente, uma vez que os copos 
menstruais são reutilizáveis e duram até 10 anos, pelo que o impacto ambiental que gera é muito 
menor do que o provocado pelos produtos de higiene menstrual tradicionais e descartáveis.

Como sei qual é o meu tamanho?
O mais importante é retirar da cabeça os pressupostos relativos aos anteriores métodos de 
higiene menstrual que usaste, pois tanto pensos higiénicos como tampões são escolhidos 
em função do fluxo. O tamanho do copo menstrual é escolhido em função da amplitude da 
cavidade vaginal. 

Fatores que influenciam a escolha do tamanho:
 Ě Idade: O pavimento pélvico e os seus músculos mudam em função da idade, é por 

isso que as raparigas jovens necessitam de tamanhos mais pequenos e, à medida que os 
anos passam, podem necessitar de tamanhos maiores. 
 Ě Desporto. Há práticas desportivas como o running, o tenis, atletismo ou basqueteball, 

entre outros, que debilitam o pavimento pélvico (chamados de alto impacto). Por isso, os 
músculos do pavimento pélvico não terão tanta força e é possível que necessites de um 
tamanho maior. Por outro lado,  desportos como o yoga ou pilates, reforçam o pavimento 
pélvico, pelo que a probabilidade de que o tamanho adequado seja um S, é maior.
 Ě Partos vaginais. Ter partos vaginais debilita o pavimento pélvico (também as cesarianas 

não programadas, nas quais se faz um primeiro esforço para expulsar o bebé). Depois do 
parto, o habitual é utilizar um tamanho L. Contudo, se fizeste exercícios de recuperação 
do pavimento pélvico, praticas yoga o pilates, poderás usar um M ou inclusivamente um 
S. 
 Ě Fisionomia e altura: A priori, se fores alta e/ou com uma fisionomia grande, necessitarás 

de um tamanho maior, e se fores baixa e/ou com uma fisionomia pequena, necessitas de 
um tamanho menor.

Como há muitas variáveis, enna cycle tem a calculadora de tamanhos para ajudar a identificar 
o tamanho mais indicado para ti.

  S M L
Diâmetro 38 mm 42 mm 46 mm

Marcador  15 ml 20 ml 30 ml

Capacidade até     
aos orifícios  17 ml 23,5 ml 33 ml

Capacidade até ao     
rebordo superior  22 ml 30 ml 42 ml

Longitude copo  46 mm 51 mm 56 mm

Comprimento do fio  70 mm 70 mm 70 mm

S M L

15

ml. ml. ml.

10
5

20
15
10

30
20
10

5
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Aprende a usar o copo

Temos consciência de que a primeira vez que tentas colocar o copo pode parecer um drama. 
É  um elemento novo, que deves colocar na vagina e que deve ficar bem colocado para que 
a roupa interior não se suje e não pareça que saiste diretamente da matança do Texas. Por 
isso, não te preocupes se a primeira vez é um “fail”. Não significa que o copo não seja para 
ti, mas que necessitas relaxar e, sobretudo,  perder o medo de te tocares, tocar no copo e 
tocar no teu sangue sem stresses.

A maioria das raparigas necessita de 2 ou 3 ciclos para aprender a usar o copo corretamente 
e se necessitares de 4, não serás um caso raro. Se já usavas tampões, é possível que quando 
começaste a usá-los não tenha sido fácil. É tudo questão de prática, também com enna cycle. 
Estes são os passos que deves seguir para que o copo se converta no teu melhor amigo.
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Primeira vez com o copo

A primeira vez que usares o copo: 

• Lava bem as mãos (isto serve para todas as vezes).
• Deves esterilizar o copo antes de o colocar.
• Podes praticar antes de estar menstruada, para te familiarizares com o processo.
• Mantém os teus músculos relaxados, se estiverem contraídos, o copo não entrará.
• Coloca um pouco de água ou lubrificante para que o copo deslize melhor.
• Experimenta diferentes dobras para saber qual funciona melhor.
• Quando fores retirar o copo, relaxa os músculos ou estes vão agarrá-lo e não conse-

guirás retirá-lo.
• Localiza a base, belisca-a e rompe o vácuo.
• Esvazia e enxagua o copo com água fria.
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Tipos de dobras

• Dobra em V: Coloca o dedo num dos rebordos do copo e pressiona para baixo.

• Dobra em U ou C: Dobra o copo pela metade usando os polegares.

• Dobra em S: Aperta a base do copo e dobra uma parte, simulando um S.

Enna cycle, o único com aplicador

Se vais usar o aplicador de enna cycle, a dobra que recomendamos é em forma de V, pois é a 
que melhor se adapta ao aplicador.

• Em primeiro lugar, como se fosses colocar o copo 
manualmente, lava bem as mãos com água e sabonete.

• Coloca o copo no aplicador pela zona livre da dobra, 
na base e bem centrado (Figura A).

• Introduz o aplicador na vagina até à marca onde se 
colocam os dedos. Deve-se introduzir todo para que o 
copo fique bem colocado no interior (Figura B). 

• Retirar o aplicador com cuidado para que o copo 
se abra e se coloque de forma adequada. Se o fizeres 
demasiado rápido, é posível que o copo não se abra. 
(Figura C).

Usa só água tépida e sabão neutro para limpar o aplicador. 
Nunca uses água muito quente ou o esterilizes, pois o 
aplicador irá deformar-se e não poderás voltar a usá-lo.
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Cuidados para uma longa amizade

1.  Esteriliza antes de cada ciclo de uma destas formas:

• Verter água na enna box (até à marca) com 
o copo dentro e colocar 3 minutos no micro-ondas 
a 700W.

• Verter água a ferver na enna box e deixar 
durante 3 minutos.

• Ferver o copo num tacho com água durante 
3 minutos.

2.  Guardar na enna box ou numa bolsa de algodão. Nunca o deixes num recipiente hermético, 
pois irá criar fungos.

3.  Evitar os maus odores. Como?

• Nã ter o copo colocado durante mais de 12 horas seguidas

• Não abusar do sabão para lavar o copo e usar sempre produtos de uso íntimo

• Não guardar o copo em recipientes herméticos

 Se os maus odores já apareceram, podem ser eliminados de várias formas:

• Submergir o copo durante umas horas numa solução de água e água oxigenada em 
partes iguais e voltar a esteriliziar o copo com água engarrafada.

• Com o copo ligeiramente húmido, colocar bicarbonato nas mãos e esfregar o copo. 
Isto fará com que o mau odor que se criou em redor do copo desapareça. Escovar com 
uma escova de dentes para limpar todas as partes do copo ajuda a eliminar todos os 
resíduos.

4. Água oxigenada para recuperar a cor inicial. O ferro constante no fluxo menstrual pode 
manchar o copo. Isto não significa que esteja sujo, mas se quere recuperar a cor e voltar 
a ver o copo como novo, submerge-o em água oxigenada e deixa-o durante toda a noite. 
Depois, enxagua e esteriliza com água engarrafada.

5.  Manchas brancas de calcário. Se o copo ou a enna box apresentar uma película branca, 
tal deve-se ao calcário da água usada para esterilizar o copo. Esfrega suavemente o 
copo ou a enna box com um algodão embebido em sumo de limão ou vinagre e depois 
usa água engarrafada para esterilizar de novo a enna box e o copo.
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Uma segurança extra com enna Protect
enna salvaslip ecológico e reutilizável com alas, desenvolvido para complementar a higiene 
íntima. Pode ser usado juntamente com o copo nos dias de maior fluxo menstrual, e assim 
obter uma segurança extra ou para aqueles dias fora da menstruação em que o fluxo cervical 
é maior e não queres manchar a roupa interior. A sua capa de PUL faz com que não  trespasse 
e não se manche a roupa interior. 

Enna protect é:

De algodão De bambu Lavável

Transpirável Confortável e apto para  
pele hiper sensível.

Tecnologia Sanidx

Como é enna protect? 
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Dúvidas mais frequentes, o copo responde.

 
Depois não consigo tirar o copo.

Relaxa ou os músculos vão agarrar o copo com mais força.

Empurra com os músculos pélvicos para baixar  
o copo e conseguires alcançar a base.

Coloca-te de cócoras e arqueia as costas  
para que as paredes vaginais  

se abram e o canal encurte.

É demasiado grande, não vai caber.

O copo dobrado não ocupa mais do que um tampão,  
não há desculpa.

Podes usar água ou lubrificante para que  
deslize melhor.

Experimenta diferentes dobras para saber  
qual é a mais cómoda para ti.
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O copo parece-me pouco higiénico

Nada disso!

É apenas sangue. O fluxo menstrual é com-
posto por água, células mortas do endo-

métrio, lípidos, proteínas e hormonas como 
a progesterona. Não é muito diferente do 

sangue quando fazemos um corte.

Não há nada sujo no teu sangue. Sujos são 
os produtos químicos que usam os pensos  

higiénicos e os tampões que provocam maus 
odores e infeções.

É que tenho muito fluxo...

A capacidade do copo é maior do que a dos pensos   
e tampões. Apenas recolhe o sangue, os 

outros métodos absorvem até o fluxo vaginal. 

Por exemplo, o tamanho super plus de um  
tampão recolhe o mesmo que um copo tamanho S. 

O copo escolhe-se em função da cavidade vaginal,  
pelo que não interessa se o fluxo é muito abundante ou não. 
Isso apenas tem impacto na frequência com que se esvazia o 

copo menstrual.
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Curiosidades
Existem milhares de lendas e factos em torno da menstruação. Estas são algumas das mais 
curiosas:

Sabes quanto sangue perdemos 
durante a menstruação? Entre 

30-40 ml, o que equivale a uns 2 
copos tamanho M. Parecia mais?

No Afganistão o aparecimento 
do período vive-se com 

desconhecimento, vergonha 
e inclusivamente ódio.

No Japão há poucas chefs de 
sushi porque se crê que o sentido 

do gosto se debilita quando 
as mulheres menstruam.

Na Tanzânia acredita-se que 
a pessoa que vir sangue 

menstrual ficará amaldiçoada.

Em algumas zonas rurais do 
Nepal enviam-se as meninas 

para cabanas ou “quartos 
escuros” durante o período.

No Bangladesh as mulheres devem 
enterrar os panos menstruais para 

não atrair os maus espíritos.

Existe menstruação vicariante 
quando o sangramento menstrual 

ocorre por outros orifícios corporais 
como os olhos, os ouvidos ou os 
mamilos. É muito pouco comum 

e geralmente pode tratar-se com 
hormonas ou intervenções.
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Para saber mais:

Documentários
• Período: O Estigma da Menstruação (Period: end of the sentence), Óscar para melhor 

documentário em 2019. Disponível na Netflix.

Livros para adultos
• Period Repair Manual, Lara Briden. GreenPeak Publishing
• La revolución de la menstruación, Xusa Sanz. Martínez Roca
• Saúde Feminina, Diana Patrício. Chá das Cinco
• Não é só sangue, Patrícia Lemos. Influência

Livros para meninas e adolescentes
• Período - um guia para descomplicar, Patrícia Lemos. Booksmile
• Guía genial para una chica como tú, Nora Rodríguez, VVkids

O nosso blog
• Blog enna: https://pt.ennawomen.com/blog/
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• A menstruação em diferentes lugares do mundo, um pesadelo mensual para muitas 
mulheres https://www.trendencias.com/salud/la-menstruacion-en-diferentes-luga-
res-del-mundo-una-pesadilla-mensual-para-muchas-mujeres (Data de consulta 16 de 
abril de 2021)

• Parmesano vegano. https://www.lagloriavegana.com/parmesano/ (Data de consulta 
25 julho de 2020)

• Snacks doces para a ansiedade pré-mesntrual. https://soycomocomo.es/reportajes/
snacks-dulces-ansiedad-premenstrual-y-menstrual (Data de consulta 17 de abril de 
2021)

• 4 Snacks todo o terreno para as tuas 4 fases do ciclo menstrual. ebook Marta Obradors.
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