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Olá a todos os corpos menstruantes desse mundão!

Aqui quem vos fala é Lara Carvalho, coordenadora do projeto Nossos Ventres e 
redatora/pesquisadora deste livro.

O projeto Nossos Ventres tem como principal objetivo desenvolver atividades de 
formação e disseminação de informações, especialmente com relação à 
menstruação, saúde sexual e saúde reprodutiva. Temos também um podcast, 
chamado LUNÁTICAS, com 16 episódios variados sobre esses assuntos. Para 
ouvir os episódios, acesse o site www.nossosventres.org/lunaticas! 

O projeto Nossos Ventres é apoiado pelo Edital ELA Decide, uma parceria entre o 
Fundo ELAS e o UNFPA para apoiar ações de formação e informação em saúde 
sexual e reprodutiva. 

O Fundo ELAS é o fundo de mulheres do Brasil que desde 2000 mobiliza e investe 
recursos em iniciativas que promovem o protagonismo e os direitos das mulheres.

O UNFPA é o Fundo de População das Nações Unidas, a agência da ONU 
especializada em demografia, juventude e saúde sexual e reprodutiva. O UNFPA 
promove o direito de cada mulher, homem, jovem e criança a viver uma vida 
saudável, com igualdade de oportunidades.

O Edital ELA Decide faz parte de uma iniciativa maior do UNFPA, que inclui 
também campanha Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro. Conheça a campanha 
Ela Decide no site www.eladecide.org.

É importante falar que sob nenhuma hipótese as informações neste livro 
substituem o atendimento médico especializado! A ideia aqui é apenas oferecer 
informações para que você possa continuar suas pesquisas pessoais e tomar as 
escolhas com relação a sua saúde com conhecimento e autonomia.
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Esse livro está registrado sobre a Creative Commons Brasil / Atribuição Não 
Comercial 4.0 Internacional (CC BY-NC).

Isso significa que você pode baixar esse material gratuitamente para os seus 
arquivos; usar como referência para os seus projetos (só não esquece de colo-
car os créditos, hein?); distribuir com quem quiser e imprimir a sua própria cópia!

Só NÃO está liberado utilizar esse material para fins lucrativos, ok?

Esperamos que aproveitem! E caso percebam qualquer questão que mereça 
nossa atenção ou revisão desse material, entre em contato conosco através do 
email nossosventres@gmail.com :)
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 gi•ne•co•lo•gi•a
(gineco- + -logia)
substantivo feminino

Ramo da medicina que trata e estuda a fisiologia e as doenças da saúde 
sexual da mulher.

A palavra "ginecologia" vem do grego (γυνή) gyne, "mulher", e -logia, "estudo".

Logo, “ginecologia” seria o “estudo da mulher”.

Mas antes mesmo dessa área do conhecimento ganhar esse nome, esse era um 
assunto muito estudado. O texto mais antigo já conhecido da humanidade (sobre 
medicina em geral!) é o Papiro Kahun ou Lahun, datado do ano 1800 antes da Era 
Comum, é proveniente do território que hoje conhecemos como Egito.

O Papiro Kahun fala sobre fertilidade, gestação, contracepção, doenças 
ginecológicas e sugere, inclusive, uma série de tratamentos não-cirúrgicos, 
como aplicação tópica ou ingestão por via oral das medicinas (em sua grande 
maioria ervas), considerando ainda que o útero pode ser a fonte de sintomas que 
se manifestam em outras partes do corpo. As sugestões de tratamento incluem 
a vaporização do útero, chamada de “fumigação”, com óleos e incensos.

Mas o que ficou mais conhecido na história ocidental foi a Coleção Hipocrática – 
uma série de textos sobre medicina creditados à Hipócrates, mas cuja 
verdadeira autoria é desconhecida e é datado como dos séculos 5 e 4 antes da 
Era Comum. Foram os textos de autores gregos e romanos – como Hipócrates, 
Aristóteles, Herófilo, Celso, Sorano, Galeno e Plínio, o Velho (note: todos 
homens!) – que delinearam os contornos do que pode ser chamado de 
“ginecologia greco-romana”.

O que se sabia sobre o corpo humano era conhecido por analogia com os corpos 
dos animais ou por observação casual e pouco sistemática de pessoas mutiladas. 
Assim, muitas informações e ideias erradas sobre as mulheres foram 
disseminadas, até porque a tentativa da época era sempre de compreender o 
corpo da mulher em comparação com o corpo do homem.

Pois veja: tanto em Hipócrates quanto em Aristóteles, o útero era comparado a um 
vaso; os ovários e a tuba uterina eram desconhecidos; e Aristóteles considerava 
o sangue menstrual um sêmen imperfeito. Seguem as palavras do próprio: 

Uma breve história da Ginecologia

“A mulher é, com efeito, como um homem mutilado, e o fluxo menstrual é uma 
semente, mas não pura. Falta-lhe apenas um elemento, o princípio da alma.”

VOCÊ JÁ PAROU PRA PENSAR QUE...?

Muitos dos nomes de partes do corpo humano biologicamente feminino vem de 
anatomistas homens ou são, de alguma forma, bem machistas?

Veja só:
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semente, mas não pura. Falta-lhe apenas um elemento, o princípio da alma.”
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NOME COMUM VOCÊ PODE TROCAR POR..

As “trompas de Falópio” foram 
identificadas por Herófilo, que 
designou como “duetos 
espermáticos femininos”. 

A “Glândula de Bartholin” foi 
identificada pelo anatomista 
dinamarquês Caspar Bartholin, 
o Jovem."

O “Saco de Douglas” foi 
identificado pelo anatomista 
escocês James Douglas;

O nome “hímen” foi usado por 
Andreas Vesalius e se refere ao 
deus grego do casamento, 
Hímen, que, conforme conta a 
lenda, morreu na noite do seu 
casamento e agora nomeia uma 
parte exclusivamente do corpo 
biológico feminino.

O ponto “G” foi identificado pelo 
ginecologista alemão Ernst 
Grafenberg; 
 

tubas uterinas

zona erógena 
interna

glândulas 
vestibulares

escavação 
retouterina

coroa do canal 
feminino/da yoni
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A palavra grega kleitorís, que se 
refere ao clitóris, remonta a 
kleíein, que significa "calar-se". 
 

A palavra “vagina” foi dada pelo 
anatomista alemão Johann 
Vesling e vem do latim “bainha 
de espadas” – ou seja, o lugar 
onde o pênis seria inserido 
durante o ato sexual.; 

órgão erógeno 
feminino externo

vulva, yoni (do 
sânscrito, significa 

portal da vida)*

Claro, essas são apenas algumas opções, mas o discurso também é poder e 
revisar as nomenclaturas do nosso corpo é essencial para a despatriarcalização 
da nossa saúde, não é mesmo?

Como diz Lera Boroditsky, professora associada de ciência cognitiva da 
Universidade da Califórnia em San Diego, nos EUA, "deixar a terminologia 
anatômica desaparecer é a morte que ela precisa ter".

“O PAI” DA GINECOLOGIA  MODERNA?

Outro aspecto que merece a nossa revisão crítica histórica é o chamado “pai” da 
ginecologia moderna, o J. Marion Sims. As técnicas que deram tanta fama a Sims 
foram desenvolvidas conforme ele operava em 12 mulheres negras escravizadas 
sem o uso de anestesia.
 
Em uma das mulheres, chamada Anarcha, ele operou 30 cirurgias sem 
anestesia. Até mesmo outros médicos e estudantes perderam interesse em 
assistir Sims durante os 4 anos em que ele fez esses experimentos no fundo de 
seu quintal e ele acabou “recrutando” as outras mulheres negras escravizadas, 
que estavam se recuperando de suas próprias cirurgias, para assisti-lo. 

Em 1855 ele fundou o Hospital da Mulher em Nova Iorque e se tornou conhecido 
por cirurgias como a remoção do útero, dos dois ovários e até mesmo a remoção 
do clitóris das mulheres para controlar a histeria ou comportamentos 
considerados “sexualmente impróprios” pela sociedade.
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Em 2018, a estátua de Sims – que já havia sido vandalizada com a palavra 
“racista” escrita em vermelho – foi retirada do Central Park, após a 
manifestação supremacista branca de Charlottesville, que resultou na morte 
de um contra manifestante.

A PRIMEIRA MULHER GINECOLOGISTA

Trota de Salerno foi a primeira ginecologista mulher de que temos registros. 
Italiana, ela faleceu em 1097, e recomendava uma alimentação balanceada; a 
prática de exercícios físicos regular; massagens com óleos aromáticos; e os 
cuidados com higiene pessoal para prevenir problemas de saúde, 
especialmente os ginecológicos.

Ela escreveu diversos artigos e tratados, o mais famoso dele dedicado ao período 
da gravidez e a do pós-parto, e também um livro em que ensina a fazer 
cosméticos em casa, a lidar com picada de cobra e a diminuir os desconfortos 
pré-menstruais, chegando a testar diversos chás de ervas.

Mulheres protestam a favor da retirada da estátua de Sims com uma performance.
Crédito: Eduardo Munoz/Reuters
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Claro, Trota não era uma mulher perfeita – ela chegou a reproduzir preconceitos 
como a ideia de que o corpo da mulher era mais sensível do que o corpo do 
homem e, apesar de utilizar como fontes a literatura médica dos árabes, gregos 
e romanos, ela nem sempre citava as suas fontes...

Alguns outros fatos que são importantes de mencionar na história da ginecologia:

– Entre 1957, Virginia Johnson começou a trabalhar como assistente de pesquisa 
para William Masters. Pouco depois, ela se tornou sua parceira como parte do 
grupo de pesquisas sobre a sexualidade humana Masters and Johnson, 
tornando-se uma das pioneiras no estudo da natureza da reação sexual humana 
e da diagnose e do tratamento de desordens sexuais até 1990;

– Em 1965, uma rede feminista chamada Jane começou a atuar em Chicago, nos 
Estados Unidos, possibilitando abortos gratuitos e seguros para diversas mulheres;

– A publicação do livro “Our Bodies, Ourselves”, organizado por Nancy Miriam 
Hawley e pelo Coletivo do Livro de Saúde das Mulheres de Boston em 1969, que 
se tornou um clássico feminista;

– Desde os anos 80, especialmente com o crescimento da cultura punk, 
mulheres de diversos países começaram a trocar cada vez mais conhecimentos 
– primeiro através de zines, depois de cópias de livros que encontravam em 
bibliotecas públicas ou pessoais. Na América Latina, especialmente mais 
recentemente, a abordagem feminista da ginecologia voltou com força, com o 
intuito de promover a autonomia das mulheres sobre seu próprio corpo.

– Aqui no Brasil, em 1808, Dom João VI fundou a primeira escola médica do 
Brasil, na Bahia, e o conhecimento médico introduziu e determinou 
definitivamente a presença da figura masculina tanto nas cuidados da gestação 
como no parto.

As consequências disso são vistas até hoje – o Brasil vive uma epidemia de 
cesáreas com uma taxa de mais de 55% de cirurgias cesarianas.  Ainda bem que 
estamos vendo um novo destaque ser dado às mulheres parteiras, doulas e aos 
conhecimentos tradicionais, como os das comunidades indígenas e quilombolas, 
mas isso é uma construção e uma recuperação de anos e que vai levar ainda mais  
tempo para voltar a se difundir.
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11O que você sabe sobre os anticoncepcionais? 

Os métodos contraceptivos são todos aqueles que tem como principal objetivo 
impedir a fecundação dos óvulos e, portanto, a gravidez. Nos dias de hoje conta-
mos com a existência de diversos tipos de anticoncepcional, sendo eles:

 1) Pílula Anticoncepcional: contraceptivo oral, possui hormônios que são 
semelhantes àqueles produzidos pelos ovários, fazendo com que a ovulação não 
ocorra e não exista um óvulo pronto para ser fecundado.
    
 2) Implante Anticoncepcional: método através do qual um pequeno tubo de 
plástico é introduzido na parte interna do braço, embaixo da pele, que libera 
hormônios para o sangue de forma lenta, impedindo a ovulação e dificultando a 
entrada de espermatozóides no útero.

 3) DIU: o dispositivo intrauterino (DIU) é um contraceptivo físico em forma 
de T que pode ser feito de cobre ou prata, ou ainda em sua versão hormonal, o 
DIU é inserido no útero pelos profissionais da ginecologia.

 4) Diafragma: um contraceptivo de borracha em forma de anel que impede 
a entrada de espermatozóides no útero.

 5) Anel: dispositivo de borracha cuja colocação é semelhante à introdução 
de um absorvente interno.

 6) Injeção: a injeção anticoncepcional é aplicada normalmente no músculo 
do braço ou da perna uma vez por mês ou de três em três meses, liberando 
lentamente hormônios que impedem a ovulação. 

 7) Laqueadura: método definitivo que impede a mulher de ter filhos para o 
resto da vida.

 8) Contracepção natural: método natural que exige a auto observação e o 
registro dos ciclos menstruais, evitando as relações sexuais heterossexuais com 
penetração durante o período fértil. É aconselhado que esse método seja 
acompanhado do uso de uma barreira física como preservativo ou diafragma.

 9) Preservativos: os preservativos, sejam eles masculino ou feminino, são 
excelentes métodos para evitar a gravidez, além de serem o único método 
contraceptivo que protege do contágio de doenças sexualmente transmissíveis.
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COMO AS PÍLULAS ANTICONCEPCIONAIS FUNCIONAM NO ORGANISMO?

As versões da pílula anticoncepcional que se tornaram disponíveis desde os anos 
60 são contraceptivos orais que atuam por meio da inibição da ovulação, 
provocando alterações nas características físicas do endométrio e do muco cervical. 

O objetivo é tornar a mucosa menos atraente para os espermatozóides, 
impedindo a sua penetração na cavidade uterina. Hoje, temos disponíveis as 
pílulas combinadas (que associam os hormônios sintéticos de progesterona e 
estrogênio) e as mini-pílulas, apenas com progesterona. 

COMO AS PÍLULAS ANTICONCEPCIONAIS FORAM CRIADAS?

Em 1960, a pílula anticoncepcional chegou ao mercado. Eficiente e de fácil 
acesso, impactou a autonomia das mulheres sobre o próprio corpo, 
desencadeando uma mudança comportamental na relação das mulheres com o 
sexo, motivo pelo qual conhecemos essa época hoje como o estopim da 
Revolução Sexual.

Porém, existe um lado menos conhecido da criação dos anticoncepcionais e 
esse lado diz respeito principalmente às questões de bioética na utilização 
destes medicamentos…

Na década de 1950, nos Estados Unidos, os cientistas Gregory Pincus e John 
Rock começaram a desenvolver testes clínicos acerca da pílula 
anticoncepcional feminina eram necessários para avaliar a efetividade e 
segurança dos comprimidos.

A pesquisa foi financiada pela bióloga e filantropa Katherine McCormick, através 
de Margaret Sanger, sufragista e ativista pelo controle da natalidade mas, 
infelizmente, não conseguiram em Boston um número suficiente de mulheres 
voluntárias. Diversas voluntárias, inclusive, abandonaram os testes clínicos 
devido a dores, coágulos sanguíneos, hemorragias e náuseas.

A pílula de testosterona, para homens, foi sintetizada na mesma época que a 
feminina, e foi testada nos EUA em prisioneiros na faixa de 18 a 25 anos com 
eficácia de 100%. Porém essa pílula não foi comercializada pois dois anos após 
a suspensão da pílula, a maioria dos homens continuava estéril e com uma 
baixa na libido.

Com dificuldade de conseguir voluntárias para os testes, decidiram testar a 
pílula em mulheres com doenças mentais em um hospital psiquiátrico associado 
a Harvard, onde pesquisavam. Mas nem isso foi o suficiente para receber 
aprovação da FDA (Food and Drug Administration). Os testes precisavam ser em 
larga escala e os dois foram para Porto Rico.

Em Porto Rico, foram cerca de 1.500 mulheres pobres, muitas delas negras, que 
ingressaram nos testes. O estudo não contemplava compensação financeira. 
Delia Mestre, uma das mulheres que participou do teste, disse, em 2004: 
“Aceitamos rapidamente, sem parar para pensar sobre o assunto. Nos haviam 
dito que se tratava de um medicamento que evitaria que as mulheres tivessem 
filhos que sabiam que não conseguiriam criar”.

Nenhuma delas foi informada sobre os riscos e efeitos colaterais do 
medicamento. 132 ingeriram a pílula por 12 meses seguidos. De 718 mulheres 
que utilizaram a pílula durante menos de um ano, entre 3 e 5 mulheres (os 
números variam a depender da fonte) faleceram. Durante a pesquisa, elas não 
foram examinadas uma única vez. As causas das mortes não foram apuradas. 
22% das participantes desistiram dos testes devido aos efeitos colaterais.

As pílulas continham progestina, um composto sintético do progestagênio que 
tem efeitos similares aos da progesterona, mas numa quantidade 65 vezes maior 
à que as pílulas têm atualmente. Em entrevista ao New York Times, Pincus 
assegurou que "os efeitos colaterais eram majoritariamente psicogênicos. A 
maioria deles ocorre porque as mulheres esperam que eles apareçam".

Somente em 1962, com a emenda Kefauver-Harris, a indústria farmacêutica foi 
obrigada a informar sobre os efeitos colaterais dos medicamentos que 
comercializavam. E foi ainda mais tarde, em 1979, que veio uma emenda que 
vinha requerer a comprovação da segurança, do respeito e da justiça nos testes 
clínicos realizados.

Apesar disso, as pílulas se tornaram, rapidamente, um dos métodos 
contraceptivos mais utilizados por mulheres. Em 1965, 5 anos após seu 
lançamento nos EUA, 6,5 milhões de norte-americanas tomavam a pílula. Mas 
desde os anos 1970 – com a nova fase do movimento feminista, especialmente na 
sua vertente do ecofeminismo – que as críticas aos efeitos colaterais da ingestão 
de hormônios sintéticos começaram a surgir.

Em 1969, a jornalista Barbara Seaman publicou o livro “The Doctor’s Case 
Against the Pill”. Baseado em sua pesquisa, o senador Gaylord Nelson convocou 

uma série de audiências para investigar os efeitos relatados. Mulheres, 
especialmente as associadas com movimentos feministas, acompanharam de 
perto as audiências, mas apenas homens foram convocados a testemunhar 
sobre a segurança da pílula.

Poucas pesquisas foram feitas sobre a relação entre o uso da pílula e o 
desenvolvimento de alguns tipos de câncer e trombose, embora o registro de 
casos esteja cada vez mais proeminente. Além disso, existe uma questão 
importante que é a partilha de responsabilidade sobre a contracepção com os 
homens. Nós somos férteis entre 3 a 7 dias no mês, os homens são férteis 
todos os dias do ano. Por que somos nós que sofremos os riscos de um 
medicamento hormonal?

Precisamos de pesquisas sobre os efeitos colaterais e a longo prazo da 
contracepção hormonal na saúde da mulher, precisamos de maneiras melhores 
de monitorar as reações das pacientes, precisamos de mais apoio e 
conscientização para as mulheres que experimentam efeitos colaterais graves.
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devido a dores, coágulos sanguíneos, hemorragias e náuseas.

A pílula de testosterona, para homens, foi sintetizada na mesma época que a 
feminina, e foi testada nos EUA em prisioneiros na faixa de 18 a 25 anos com 
eficácia de 100%. Porém essa pílula não foi comercializada pois dois anos após 
a suspensão da pílula, a maioria dos homens continuava estéril e com uma 
baixa na libido.

Com dificuldade de conseguir voluntárias para os testes, decidiram testar a 
pílula em mulheres com doenças mentais em um hospital psiquiátrico associado 
a Harvard, onde pesquisavam. Mas nem isso foi o suficiente para receber 
aprovação da FDA (Food and Drug Administration). Os testes precisavam ser em 
larga escala e os dois foram para Porto Rico.

Em Porto Rico, foram cerca de 1.500 mulheres pobres, muitas delas negras, que 
ingressaram nos testes. O estudo não contemplava compensação financeira. 
Delia Mestre, uma das mulheres que participou do teste, disse, em 2004: 
“Aceitamos rapidamente, sem parar para pensar sobre o assunto. Nos haviam 
dito que se tratava de um medicamento que evitaria que as mulheres tivessem 
filhos que sabiam que não conseguiriam criar”.

Nenhuma delas foi informada sobre os riscos e efeitos colaterais do 
medicamento. 132 ingeriram a pílula por 12 meses seguidos. De 718 mulheres 
que utilizaram a pílula durante menos de um ano, entre 3 e 5 mulheres (os 
números variam a depender da fonte) faleceram. Durante a pesquisa, elas não 
foram examinadas uma única vez. As causas das mortes não foram apuradas. 
22% das participantes desistiram dos testes devido aos efeitos colaterais.

As pílulas continham progestina, um composto sintético do progestagênio que 
tem efeitos similares aos da progesterona, mas numa quantidade 65 vezes maior 
à que as pílulas têm atualmente. Em entrevista ao New York Times, Pincus 
assegurou que "os efeitos colaterais eram majoritariamente psicogênicos. A 
maioria deles ocorre porque as mulheres esperam que eles apareçam".

Somente em 1962, com a emenda Kefauver-Harris, a indústria farmacêutica foi 
obrigada a informar sobre os efeitos colaterais dos medicamentos que 
comercializavam. E foi ainda mais tarde, em 1979, que veio uma emenda que 
vinha requerer a comprovação da segurança, do respeito e da justiça nos testes 
clínicos realizados.

Apesar disso, as pílulas se tornaram, rapidamente, um dos métodos 
contraceptivos mais utilizados por mulheres. Em 1965, 5 anos após seu 
lançamento nos EUA, 6,5 milhões de norte-americanas tomavam a pílula. Mas 
desde os anos 1970 – com a nova fase do movimento feminista, especialmente na 
sua vertente do ecofeminismo – que as críticas aos efeitos colaterais da ingestão 
de hormônios sintéticos começaram a surgir.

Em 1969, a jornalista Barbara Seaman publicou o livro “The Doctor’s Case 
Against the Pill”. Baseado em sua pesquisa, o senador Gaylord Nelson convocou 

uma série de audiências para investigar os efeitos relatados. Mulheres, 
especialmente as associadas com movimentos feministas, acompanharam de 
perto as audiências, mas apenas homens foram convocados a testemunhar 
sobre a segurança da pílula.

Poucas pesquisas foram feitas sobre a relação entre o uso da pílula e o 
desenvolvimento de alguns tipos de câncer e trombose, embora o registro de 
casos esteja cada vez mais proeminente. Além disso, existe uma questão 
importante que é a partilha de responsabilidade sobre a contracepção com os 
homens. Nós somos férteis entre 3 a 7 dias no mês, os homens são férteis 
todos os dias do ano. Por que somos nós que sofremos os riscos de um 
medicamento hormonal?

Precisamos de pesquisas sobre os efeitos colaterais e a longo prazo da 
contracepção hormonal na saúde da mulher, precisamos de maneiras melhores 
de monitorar as reações das pacientes, precisamos de mais apoio e 
conscientização para as mulheres que experimentam efeitos colaterais graves.

 



COMO AS PÍLULAS ANTICONCEPCIONAIS FUNCIONAM NO ORGANISMO?

As versões da pílula anticoncepcional que se tornaram disponíveis desde os anos 
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obrigada a informar sobre os efeitos colaterais dos medicamentos que 
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sua vertente do ecofeminismo – que as críticas aos efeitos colaterais da ingestão 
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uma série de audiências para investigar os efeitos relatados. Mulheres, 
especialmente as associadas com movimentos feministas, acompanharam de 
perto as audiências, mas apenas homens foram convocados a testemunhar 
sobre a segurança da pílula.

Poucas pesquisas foram feitas sobre a relação entre o uso da pílula e o 
desenvolvimento de alguns tipos de câncer e trombose, embora o registro de 
casos esteja cada vez mais proeminente. Além disso, existe uma questão 
importante que é a partilha de responsabilidade sobre a contracepção com os 
homens. Nós somos férteis entre 3 a 7 dias no mês, os homens são férteis 
todos os dias do ano. Por que somos nós que sofremos os riscos de um 
medicamento hormonal?

Precisamos de pesquisas sobre os efeitos colaterais e a longo prazo da 
contracepção hormonal na saúde da mulher, precisamos de maneiras melhores 
de monitorar as reações das pacientes, precisamos de mais apoio e 
conscientização para as mulheres que experimentam efeitos colaterais graves.

 

“A contracepção, em particular a hormonal, já está 
estabelecida como uma prática respaldada cientificamente, 
o que não significa que seja inócua ou mesmo que esteja 
cientificamente pesquisa. (...) A contracepção hormonal, 
embora seja usada por mulheres em todo o mundo, ainda 
está em fase de investigação. E esta é uma compreensão 
tolerante, pois sabe-se, há muito, que é necessário 
encontrar anticonceptivos hormonais menos danosos. Por 
outro lado, os questionamentos sobre os riscos e danos da 
anticoncepção hormonal praticamente não existem. (...) É 
emergencial que lutemos para que nas experimentações em 
seres humanos os impactos sobre a saúde da mulher sejam 
considerados em todas as fases de sua vida, tendo como 
parâmetros, além da diferença biológica, as questões 
relativas à opressão de gênero, à opressão racial/étnica; à 
inserção nas classes sociais e o contexto geopolítico dos 
países em que vivem.”

Fátima Oliveira, médica, feminista emancipacionista e 
escritora negra
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16O que é Ginecologia Autônoma?

au·to·no·mi·a
substantivo feminino

1. Capacidade de auto governar-se, de dirigir-se por suas próprias leis ou 
vontade própria; soberania.

2. Faculdade própria de algumas instituições quanto à decisão sobre 
organização e normas de comportamento, sem se dobrar ou ser influenciada por 
imposições externas.

A ginecologia autônoma é um processo pessoal de descolonizar e 
despatriarcalizar nosso próprio corpo. Não significa abrir mão do 
acompanhamento ginecológico profissional, significa apenas aprendermos a nos 
atender aos nossos corpos e seus processos físicos, emocionais e energéticos.

Quando falamos de corpo enquanto território, estamos falando dessas disputas. 
Disputas narrativas e disputas políticas. Estamos falando da inclusão das 
experiências de lésbicas, bissexuais e pansexuais. Estamos falando das 
experiências de pessoas trans e não-binárias nas discussões sobre 
menstruação, saúde sexual e saúde reprodutiva. Estamos falando das 
experiências de pessoas com deficiências físicas, auditivas, visuais, mentais etc.

Estamos falando de como horizontalizar o conhecimento sobre o nosso próprio 
corpo. E isso exige que a gente aprenda o que a gente não aprendeu antes. Isso 
exige um processo de alfabetização do corpo. É daí que vem a importância do 
autoconhecimento. Da ativação sensorial. Da autopercepção e da 
auto-observação. Do registro. E da nossa autonomia.

É essencial afirmar a ginecologia natural e autônoma enquanto uma posição 
política também. Vai desde a questão do cuidado com a saúde e a prevenção de 
doenças, ao invés do tratamento dos sintomas das doenças, e passa também 
pelo que comemos, o que consumimos, o que colocamos em nossos corpos. É 
falar de medicinas milenares tradicionais, de povos indígenas, negras, 
quilombolas... É falar de uma perspectiva diferente do sistema patriarcal, 
colonial, capitalista, alopático em que vivemos.

Falar de ginecologia autônoma é só o começo – mas é um começo 
extremamente promissor.
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18Compreendendo os Ciclos Menstruais

O ciclo menstrual é uma forma natural que o corpo feminino encontra para 
equilibrar, curar e depurar a si mesmo. Não se trata apenas da preparação do 
corpo para a gravidez, trata-se da manutenção dinâmica do nosso organismo.

Quando ignoramos ou negligenciamos as necessidades especiais que temos 
nessa época do mês, nosso bem-estar físico e mental é quem sofre.

O primeiro passo para cuidarmos de nós mesmas é entender o que acontece 
durante o nosso ciclo menstrual, daí a importância de começarmos pela 
perspectiva biológica da nossa menstruação.

Nos primeiros dois meses, os fetos – sejam eles do sexo biológico masculino ou 
feminino – se desenvolvem de maneira igual. Ao final da 8ª ou 9ª semana, as 
gônadas se diferenciam em ovários ou testículos. Daí até antes do nosso 
nascimento, terminamos a formação de nosso estoque de óvulos – podemos ter 
cerca de 2 milhões de folículos imaturos.

Esse número vai diminuindo conforme crescemos. Na puberdade, cada ovário 
possui cerca de 200.000 folículos. Esses folículos ou oócitos imaturos são células 
dispersas no tecido do córtex ovariano. Até a puberdade, é nessa parte mais 
profunda do córtex ovariano que os folículos imaturos se desenvolvem.

E na puberdade, a gente sabe: surgem os brotos mamários, nossa voz fica menos 
aguda, começamos a ter acne e pelos, nosso corpo começa a perder seu aspecto 
infantil... E, claro, o nosso ápice da puberdade vem com a menstruação. 

Como isso acontece? O hormônio folículo-estimulante (FSH) faz jus ao seu nome: 
estimula os folículos ovarianos a amadurecerem. Um deles, por fim, se 
desenvolve, se rompe e lança o óvulo na trompa.

O folículo produz estrogênio e seu revestimento se transforma no corpo lúteo, 
que libera a progesterona. A progesterona age diretamente sobre o endométrio, 
o revestimento interno do nosso útero, deixando-o mais espesso para receber e 
proteger um possível óvulo fecundado.

Quando o corpo percebe que esse óvulo não foi fertilizado, cerca de 14 dias após 
a ovulação o corpo lúteo se degenera, interrompendo a produção de hormônios e 
permitindo a descamação do endométrio, que volta à sua espessura original, até 
a próxima ovulação.

A duração de um ciclo menstrual típico é de 28 dias, podendo variar entre os 
21 e 35 dias. Convencionou-se designar o primeiro dia de menstruação por 
“dia 1” do ciclo, porque o fluxo de sangue menstrual é a mais evidente das 
alterações que acontecem.
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21A Natureza Cíclica

A menstruação é um processo importantíssimo, e não só do ponto de vista 
fisiológico. O fluxo menstrual é uma forma do corpo descarregar as toxinas. 
Bioquímicos descobriram que nosso sangue menstrual contém proteínas mal 
metabolizadas, porque nossas funções hepáticas estão comprometidas naquele 
período. Nosso corpo é sábio e cíclico, e isso permite que a gente use nossa 
natureza a nosso favor – basta sabermos como.

Isso não quer dizer que não existam ciclos menstruais com dor, com incômodo, 
que a experiência de uma mulher com seu ciclo só possa ser positiva. Pelo 
contrário, sabemos que existem distúrbios menstruais que são terríveis para a 
mulher, tanto no seu físico quanto no seu psicológico. O que não vale é 
generalizar uma experiência negativa para um processo fisiológico natural.

Do ponto de vista psicológico, nosso primeiro contato com nosso ciclo menstrual 
é uma ruptura drástica para a qual muitas vezes não fomos preparadas. Vivemos 
a perda do corpo da infância, com uma mente ainda infantil, e um corpo que vai 
se tornando adulto. Um corpo que teme,desconhece e deseja. Todas essas 
transformações físicas e a forma como nós e os outros reagimos a elas operam 
também na construção de nossa personalidade.

É a alquimia, a arte e a mágica da transmutação. Não precisamos de metáforas 
para adentrar as cavernas e aprender com as sombras, nós somos todas luz e 
sombra. Tudo que precisamos está dentro, o que está fora é um espelho do que 
podemos aprender com nós mesmas.

Tradicionalmente, existem associações das fases lunares a diferentes energias. 
Talvez essas associações funcionem para você, talvez você prefira fazer a sua 
própria associação; siga a sua intuição. São 4 energias principais:

LUA NOVA – a fase em que não vemos a lua no céu. Pela falta de iluminação 
lunar, costumamos associar essa fase a um período de sombras, introspecção, 
de olhar para dentro. É um bom momento para plantar intenções do que 
queremos para um novo ciclo, para revisar o ciclo que já passou, notar o que 
precisamos desapegar ou trabalhar no próximo ciclo.

LUA CRESCENTE – a fase em que a lua começa a despontar no céu, crescente 
mas não totalmente cheia. Por estar iniciando um novo ciclo, consideramos essa 
uma fase para planejar, para começar trabalhos e projetos, para utilizar e 
canalizar nossa energia de produção.

LUA CHEIA – a fase em que a lua alcança o seu apogeu luminoso, associada à 

abundância. É uma fase indicada para criação, para dar continuidade aos 
processos iniciados, a energia social, a trocas e comunicações.

LUA MINGUANTE – conforme a lua vai desaparecendo, voltamos a uma energia 
introspectiva. É como se estivéssemos nos preparando para voltar esse olhar 
para dentro mais uma vez, nos sentimos menos sociáveis, mais lentos, menos 
produtivos. E voltamos à lua nova. 

Claro, cada uma dessas fases lunares pode ter um efeito diferente conosco a 
cada ciclo – existem muitas variáveis como nosso psicológico, nossa fase men-
strual, os trânsitos astrológicos, os momentos pelos quais estamos passando 
enquanto sociedade, enfim. 

O importante é aprender que você pode usar as fases da lua e o calendário lunar 
como uma ferramenta que nos auxilia na nossa auto-investigação.
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LUA CHEIA – a fase em que a lua alcança o seu apogeu luminoso, associada à 

abundância. É uma fase indicada para criação, para dar continuidade aos 
processos iniciados, a energia social, a trocas e comunicações.

LUA MINGUANTE – conforme a lua vai desaparecendo, voltamos a uma energia 
introspectiva. É como se estivéssemos nos preparando para voltar esse olhar 
para dentro mais uma vez, nos sentimos menos sociáveis, mais lentos, menos 
produtivos. E voltamos à lua nova. 

Claro, cada uma dessas fases lunares pode ter um efeito diferente conosco a 
cada ciclo – existem muitas variáveis como nosso psicológico, nossa fase men-
strual, os trânsitos astrológicos, os momentos pelos quais estamos passando 
enquanto sociedade, enfim. 

O importante é aprender que você pode usar as fases da lua e o calendário lunar 
como uma ferramenta que nos auxilia na nossa auto-investigação.
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“A menstruação é a única fonte de sangue que não é induzida 
de forma traumática e ainda assim, na sociedade moderna, é 
o tipo de sangue mais escondido, o que raramente é falado 
sobre e o que quase nunca é visto, exceto privadamente por 
mulheres.”

– Judy Grahn, escritora norte-americana

O termo Tensão Pré-Menstrual foi utilizado pela primeira vez, ao que se tem 
registro, pelo ginecologista Robert Frank em 1931. Antes disso, os sintomas 
físicos sentidos pelas mulheres nessa época do ciclo era entendido como 
histeria, uma doença que supostamente se originaria no útero e deixaria as 
mulheres emocionalmente instáveis e irracionais. 

Mesmo tendo diagnosticado os sintomas físicos comuns à TPM (cólicas, dor de 
cabeça, náusea, dores no corpo, alterações no apetite, dentre outros), as coisas 
não melhoraram muito depois de Frank – acontece que o conselho dele para as 
mulheres que sofriam de TPM extrema era a remoção dos ovários ou do útero.

Em 1953, os médicos Katharina Dalton e Raymond Greene descreveram o que 
seria a Síndrome Pré-Menstrual e, com seus estudos, comprovaram os efeitos 
que a variação da liberação de hormônios ligados ao sistema reprodutor tinham 
no nosso organismo. Dalton escreveu mais de 100 artigos científicos sobre a 
TPM e trabalhou por 40 anos com o tema, fazendo testes em si mesma com dos-
agens de progesterona.

Ainda assim, 40% das mulheres de hoje não respondem aos tratamentos que 
existem para a TPM. Desse número, entre 5% e 8% experimentam o que é conhe-
cido como Transtorno Disfórico Pré-Menstrual, um tipo de tensão pré-menstrual 
muito forte e que é frequentemente confundida com doenças mentais como o 
transtorno bipolar.

Vale notar que existem cinco vezes mais pesquisas sobre disfunção erétil do que 
sobre TPM – mas apenas 1 em 5 homens sofre com impotência, em comparação 
às 9 em cada 10 mulheres que sofrem com os sintomas da TPM.
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Infelizmente, a ideia de que a TPM é um exagero ainda perdura até hoje, e 
encontra reforço na nossa cultura, através de publicidade, da indústria 
farmacêutica, de colegas, familiares e até mesmo da comunidade científica.

Existem médicos que ainda recentemente afirmam que a menstruação é uma 
“sangria inútil que causa prejuízos sociais, profissionais e afetivos que reduzem 
a eficiência feminina no trabalho e na escola”.

Vale lembrar que, apesar de comum, sentir dor e desconforto antes da descida 
do sangue não é normal! É importante buscar acompanhamento profissional 
especializado para lidar com essa questão, mas vale também se atentar para as 
questões sociais e emocionais que podem nos afetar nesse período. Tudo que 
acontece no corpo emocional e psicológico também tem consequências no 
nosso corpo físico.

QUAIS OS SINTOMAS DA TPM?

SINTOMAS FÍSICOS: 

diminuição da libido | retenção de líquidos | inchaço | dores musculares | aumen-
to no apetite

SINTOMAS PSICOLÓGICOS: 

depressão | insônia | dificuldade de concentração | desesperança | tristeza | sen-
timentos de rejeição e pensamentos auto-depreciativos | irritabilidade | sensibil-
idade

“Se uma mulher tem uma explosão emocional a qualquer 
altura do mês, o comentário irônico é: ‘você está menstruada 
ou o quê?’. O recado é que não está certo ser uma mulher, 
nem uma pessoa emotiva, e que ambas as coisas devem ser 
reprimidas”.

– A Lua na Sua Vida, Donna Cunningham
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TENSÃO PRÉ-MENSTRUAL
ou

TEMPO PARA MIM?

E COMO LIDAR COM OS SINTOMAS DA TPM?

NO TRABALHO:

• Se possível, evite a pressão de tarefas minuciosas, pois nossa atenção fica um 
pouco desordenada durante a lunação. 

• Dê preferência a atividades de revisão, avaliações críticas e atividades de criação.

• Evite atividades que pedem por um grande esforço físico, incluindo carregar peso.

ALIMENTAÇÃO:

• Cuide-se para ter uma alimentação balanceada e rica em vegetais e 
alimentos integrais durante todas as fases do seu ciclo;

• Aumentar ingestão de proteínas, fibras e gorduras vegetais;

• Alimentos integrais e ricos em fibra liberam serotonina, que funciona como 
calmante em nosso organismo;

• Diminua a ingestão de açúcar e sal, pois eles podem causar processos 
inflamatórios ou nos deixar com maior sensação de inchaço no momento da TPM;

• Inserir carboidratos complexos (arroz integral, batata, feijão) proporciona a 
sensação de saciedade e aumentam serotonina;

• Evite álcool nesse período é uma boa indicação, pois ele aumenta a retenção 
de líquido no corpo;

• Também é bom evitar a cafeína, ou pelo menos o excesso dela, já que possui 
propriedades estimulantes que aumentam irritabilidade e podem piorar as 
contrações do útero;

• Evite gorduras saturadas, carne animal, leite animal e derivados – pelo menos 
nesse período do ciclo – pois são alimentos que aumentam a inflamação do 

organismo;

• Consuma alimentos ricos em magnésio – como abacate, amaranto, quinoa, 
sementes de girassol, espinafre –, que aliviam alguns dos sintomas físicos que 
podemos sentir nesta fase.

ALGUNS CHÁS* INDICADOS PARA ESSE MOMENTO:

• Artemísia – considerada a erva da mulher, ajuda a aliviar cólicas e dores no corpo 
e auxilia na regulação dos ciclos, além de ajudar na conexão com os sonhos

• Canela – estimula circulação sanguínea e a liberação da menstruação

• Camomila – calmante, relaxante e antiespasmódica (alivia a cólica)

• Camomila com laranja ou maracujá – alivia enxaquecas

• Erva-cidreira – alivia dor de cabeça, irritabilidade e ajuda com a insônia

• Gengibre – anti-inflamatório e analgésico (bom para chás, banhos e compressas)

• Folhas de framboesa – auxilia na regulação do sistema reprodutor

*Sempre pesquise mais sobre as ervas que pretende beber como chás antes de 
consumi-las. Algumas possuem contraindicações ;)

AUTOCUIDADO:

• Pratique exercícios físicos regularmente;

• Cuide de si, permita que os seus sentimentos aflorem, converse com outras 
mulheres, não ceda ao autojulgamento;

• Cuide de seus recursos internos e se mime um pouco;

• Se hidrate, coma bem e descanse;
• Cuide de seu espaço físico: passe uma vassoura para limpar a sujeira física e 
energética, queime um incenso, espalhe alfazema, acenda uma vela;

• Cuide de seu corpo: passe óleo corporal, faça uma automassagem, medite, 
respire fundo, se permita descansar por alguns minutos;

• Permita a sua expressão criativa: escreva, desenhe, pinte, dance. Utilize a 
linguagem com a qual você se sente mais confortável e se expresse;

• Tome um banho quente ou use uma bolsa térmica no seu ventre ou na sua lombar;

• Procure meditar ou entrar em contato com sua expressão espiritual durante 
esse período. Faça um ritual, uma prece ou o que se sentir confortável. Enfatize 
a sua intuição nesse período;

• Registre seus sentimentos, sonhos e pensamentos durante as diferentes fases 
do seu ciclo. Dialogar consigo mesma pode ajudar a integrar partes 
desagregadas que causem dificuldades em nossos processos pessoais.
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TENSÃO PRÉ-MENSTRUAL
ou

TEMPO PARA MIM?

E COMO LIDAR COM OS SINTOMAS DA TPM?

NO TRABALHO:

• Se possível, evite a pressão de tarefas minuciosas, pois nossa atenção fica um 
pouco desordenada durante a lunação. 

• Dê preferência a atividades de revisão, avaliações críticas e atividades de criação.

• Evite atividades que pedem por um grande esforço físico, incluindo carregar peso.

ALIMENTAÇÃO:

• Cuide-se para ter uma alimentação balanceada e rica em vegetais e 
alimentos integrais durante todas as fases do seu ciclo;

• Aumentar ingestão de proteínas, fibras e gorduras vegetais;

• Alimentos integrais e ricos em fibra liberam serotonina, que funciona como 
calmante em nosso organismo;

• Diminua a ingestão de açúcar e sal, pois eles podem causar processos 
inflamatórios ou nos deixar com maior sensação de inchaço no momento da TPM;

• Inserir carboidratos complexos (arroz integral, batata, feijão) proporciona a 
sensação de saciedade e aumentam serotonina;

• Evite álcool nesse período é uma boa indicação, pois ele aumenta a retenção 
de líquido no corpo;

• Também é bom evitar a cafeína, ou pelo menos o excesso dela, já que possui 
propriedades estimulantes que aumentam irritabilidade e podem piorar as 
contrações do útero;

• Evite gorduras saturadas, carne animal, leite animal e derivados – pelo menos 
nesse período do ciclo – pois são alimentos que aumentam a inflamação do 

organismo;

• Consuma alimentos ricos em magnésio – como abacate, amaranto, quinoa, 
sementes de girassol, espinafre –, que aliviam alguns dos sintomas físicos que 
podemos sentir nesta fase.

ALGUNS CHÁS* INDICADOS PARA ESSE MOMENTO:

• Artemísia – considerada a erva da mulher, ajuda a aliviar cólicas e dores no corpo 
e auxilia na regulação dos ciclos, além de ajudar na conexão com os sonhos

• Canela – estimula circulação sanguínea e a liberação da menstruação

• Camomila – calmante, relaxante e antiespasmódica (alivia a cólica)

• Camomila com laranja ou maracujá – alivia enxaquecas

• Erva-cidreira – alivia dor de cabeça, irritabilidade e ajuda com a insônia

• Gengibre – anti-inflamatório e analgésico (bom para chás, banhos e compressas)

• Folhas de framboesa – auxilia na regulação do sistema reprodutor

*Sempre pesquise mais sobre as ervas que pretende beber como chás antes de 
consumi-las. Algumas possuem contraindicações ;)

AUTOCUIDADO:

• Pratique exercícios físicos regularmente;

• Cuide de si, permita que os seus sentimentos aflorem, converse com outras 
mulheres, não ceda ao autojulgamento;

• Cuide de seus recursos internos e se mime um pouco;

• Se hidrate, coma bem e descanse;
• Cuide de seu espaço físico: passe uma vassoura para limpar a sujeira física e 
energética, queime um incenso, espalhe alfazema, acenda uma vela;

• Cuide de seu corpo: passe óleo corporal, faça uma automassagem, medite, 
respire fundo, se permita descansar por alguns minutos;

• Permita a sua expressão criativa: escreva, desenhe, pinte, dance. Utilize a 
linguagem com a qual você se sente mais confortável e se expresse;

• Tome um banho quente ou use uma bolsa térmica no seu ventre ou na sua lombar;

• Procure meditar ou entrar em contato com sua expressão espiritual durante 
esse período. Faça um ritual, uma prece ou o que se sentir confortável. Enfatize 
a sua intuição nesse período;

• Registre seus sentimentos, sonhos e pensamentos durante as diferentes fases 
do seu ciclo. Dialogar consigo mesma pode ajudar a integrar partes 
desagregadas que causem dificuldades em nossos processos pessoais.



TENSÃO PRÉ-MENSTRUAL
ou

TEMPO PARA MIM?

E COMO LIDAR COM OS SINTOMAS DA TPM?

NO TRABALHO:

• Se possível, evite a pressão de tarefas minuciosas, pois nossa atenção fica um 
pouco desordenada durante a lunação. 

• Dê preferência a atividades de revisão, avaliações críticas e atividades de criação.

• Evite atividades que pedem por um grande esforço físico, incluindo carregar peso.

ALIMENTAÇÃO:

• Cuide-se para ter uma alimentação balanceada e rica em vegetais e 
alimentos integrais durante todas as fases do seu ciclo;

• Aumentar ingestão de proteínas, fibras e gorduras vegetais;

• Alimentos integrais e ricos em fibra liberam serotonina, que funciona como 
calmante em nosso organismo;

• Diminua a ingestão de açúcar e sal, pois eles podem causar processos 
inflamatórios ou nos deixar com maior sensação de inchaço no momento da TPM;

• Inserir carboidratos complexos (arroz integral, batata, feijão) proporciona a 
sensação de saciedade e aumentam serotonina;

• Evite álcool nesse período é uma boa indicação, pois ele aumenta a retenção 
de líquido no corpo;

• Também é bom evitar a cafeína, ou pelo menos o excesso dela, já que possui 
propriedades estimulantes que aumentam irritabilidade e podem piorar as 
contrações do útero;

• Evite gorduras saturadas, carne animal, leite animal e derivados – pelo menos 
nesse período do ciclo – pois são alimentos que aumentam a inflamação do 

organismo;

• Consuma alimentos ricos em magnésio – como abacate, amaranto, quinoa, 
sementes de girassol, espinafre –, que aliviam alguns dos sintomas físicos que 
podemos sentir nesta fase.

ALGUNS CHÁS* INDICADOS PARA ESSE MOMENTO:

• Artemísia – considerada a erva da mulher, ajuda a aliviar cólicas e dores no corpo 
e auxilia na regulação dos ciclos, além de ajudar na conexão com os sonhos

• Canela – estimula circulação sanguínea e a liberação da menstruação

• Camomila – calmante, relaxante e antiespasmódica (alivia a cólica)

• Camomila com laranja ou maracujá – alivia enxaquecas

• Erva-cidreira – alivia dor de cabeça, irritabilidade e ajuda com a insônia

• Gengibre – anti-inflamatório e analgésico (bom para chás, banhos e compressas)

• Folhas de framboesa – auxilia na regulação do sistema reprodutor

*Sempre pesquise mais sobre as ervas que pretende beber como chás antes de 
consumi-las. Algumas possuem contraindicações ;)

AUTOCUIDADO:

• Pratique exercícios físicos regularmente;

• Cuide de si, permita que os seus sentimentos aflorem, converse com outras 
mulheres, não ceda ao autojulgamento;

• Cuide de seus recursos internos e se mime um pouco;

• Se hidrate, coma bem e descanse;
• Cuide de seu espaço físico: passe uma vassoura para limpar a sujeira física e 
energética, queime um incenso, espalhe alfazema, acenda uma vela;

• Cuide de seu corpo: passe óleo corporal, faça uma automassagem, medite, 
respire fundo, se permita descansar por alguns minutos;

• Permita a sua expressão criativa: escreva, desenhe, pinte, dance. Utilize a 
linguagem com a qual você se sente mais confortável e se expresse;

• Tome um banho quente ou use uma bolsa térmica no seu ventre ou na sua lombar;

• Procure meditar ou entrar em contato com sua expressão espiritual durante 
esse período. Faça um ritual, uma prece ou o que se sentir confortável. Enfatize 
a sua intuição nesse período;

• Registre seus sentimentos, sonhos e pensamentos durante as diferentes fases 
do seu ciclo. Dialogar consigo mesma pode ajudar a integrar partes 
desagregadas que causem dificuldades em nossos processos pessoais.
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Você deve estar se perguntando: como podemos acompanhar os nossos ciclos 
menstruais de forma natural? 

Através da auto-observação! 

Na ginecologia natural, esse método é chamado de método da autopercepção, 
porque ele é baseado em observação, registro e interpretação dos dados.

É o que chamamos de concepção e contracepção conscientes.

E sobre o que devemos ser conscientes? O que devemos observar?

Existem fatores considerados primários, que acontecem em todos os 
corpos menstruantes.

FATORES PRIMÁRIOS

1) Alteração na temperatura basal

Trata-se de acompanhar, através da medida de um termômetro, a nossa tem-
peratura basal, que é a temperatura interna do nosso corpo assim que acor-
damos – antes de levantar, antes de beber água, antes de fazer xixi. É 
necessário ter um termômetro próprio para isso, pois ele precisa ter a pre-
cisão de duas casas decimais.

Na menstruação ou perto dela, há um aumento de 2 casas decimais da tempera-
tura basal. É recomendada uma observação e um registro diários da temperatura 
basal por pelo menos 6 meses, para ser possível montar um gráfico consistente 
a respeito das suas alterações e perceber um padrão.

2) Muco vaginal

O muco vaginal é aquela secreção que temos diariamente, mas que se reparar-
mos bem, tem características variadas de acordo com o período do nosso ciclo. 
Logo depois que menstruamos e estamos inférteis, a secreção fica mais seca, 
quebradiça, e tem uma cor branca mais opaca. 

Próximo ao período fértil, a secreção aumenta em volume, na quantidade, na cor 
– que fica mais transparente – e também na textura, que fica mais elástica e fluida.
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3) Altura do colo uterino

A altura do nosso colo uterino também varia de acordo com a fase do nosso ciclo. 
Quando estamos no período fértil, o colo uterino fica mais alto, mais amolecido e 
mais aberto – ou seja, mais receptivo para receber um espermatozóide e 
fecundar um óvulo.

Já quando estamos no período menstrual, nosso colo uterino fica mais baixo, 
para facilitar a saída do sangue. E a única forma de saber a altura do colo do 
nosso útero é colocando o dedo no nosso canal vaginal. Então, sem medo! 
Conheça seu corpo ;)

FATORES SECUNDÁRIOS

O QUE É A MANDALA LUNAR?

A mandala lunar é como se fosse um diário, em que você registra tudo que você 
consegue perceber ao longo do seu ciclo menstrual – desde as atividades que 
você conseguiu realizar até sintomas físicos e psicológicos.

Existem diversos modelos de mandala lunar disponíveis, inclusive gratuitos para 
serem baixados na internet! Dá pra imprimir em um tamanho menor, cortar o 
círculo e colar na agenda, fazer o que você quiser!

Você pode também fazer esses registros na sua agenda, ou deixar um caderninho 
separado com esse propósito.

O mais importante aqui é a gente entender que o nosso corpo fala. 

Nosso corpo oferece sinais que nos permitem compreender melhor pelos 
processos que ele está passando, que nós estamos passando, no físico, no 
emocional, no espiritual. 

A única forma de entendermos o que ele está nos dizendo, é escutando.
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Vocês já pararam pra se perguntar de que é feito o nosso sangue menstrual?

Ele é composto por, bem, sangue, células de tecido do endométrio, muco e 
outras secreções vaginais e algumas bactérias e microorganismos.

Durante todo o período menstrual, uma mulher libera entre 30 e 80 milili-
tros de sangue.

Mas além disso, nosso sangue é um recipiente – tudo depende de como o vemos: 
como um recipiente vazio ou como um recipiente poderoso?

Existem diversas possibilidades de usar o nosso sangue menstrual em rituais, 
cerimônias e bruxarias no nosso dia-a-dia. 

O objetivo aqui é de transformar a nossa relação com o nosso sangue – algumas 
dessas ideias podem parecer estranhas para vocês. Tudo bem! Talvez colocar um 
coletor menstrual já tenha sido estranho para vocês um dia também. 

Tudo tem a ver com a forma como você quer se relacionar com o seu sangue, com 
o seu corpo, com o seu ciclo. Não tem jeito certo ou errado – esses são alguns 
jeitos, talvez você encontre outros!

O que devemos buscar, sempre, é uma conexão maior com o nosso corpo. As 
vezes, isso significa olhar pro nosso sangue menstrual de outra forma. Essa con-
exão tem o potencial de transformar a nossa relação com nossos ciclos menstru-
ais, podendo diminuir sintomas pré-menstruais físicos ou emocionais.

Certo, e de que forma podemos usar esse sangue?

Plantando Luas

Plantar a lua nada mais é do que a prática de devolver o seu sangue à terra. 
Essa prática pode ser feita através do uso do coletor menstrual ou de um ab-
sorvente de pano.

No caso do coletor, basta diluir o seu sangue na proporção de 1 para 3 – ou seja, 
onde tiver 1/3 de sangue, coloque 2/3 de água e escolha umas plantas que você 
deseje regar na sua casa. No caso do absorvente de pano, você pode lavá-lo em 
um balde de água e regar suas plantas com o seu sangue diluído depois. É im-
portante, nesse processo, acompanhar como as plantas vão reagindo 

também à prática de plantio da lua, especialmente com relação à quantidade de 
sangue e água na terra.

Pintando Luas

Outra possibilidade para o nosso sangue é a prática de “pintar luas”. Pintar nossa 
lua é muito especial também porque permite a utilização do corpo como instru-
mento, como quadro, como tela, como pincel, como plataforma... Como tudo que 
der na telha.

As possibilidades são muitas, mas você pode simplesmente usar uma folha de 
papel e seu dedo ou um pincel para pintar.

Várias artistas ao redor do mundo utilizam o sangue menstrual em suas obras, 
como a romena Timi Páll, a sul-africana Zanele Muholi e a filipina May Ling Su.

Encantando Luas

Encantar luas seria utilizar o sangue menstrual para fazer feitiços e magias.

Encantar luas é uma prática que não precisa estar associada com uma crença 
específica. Chamamos de magia, mas a realidade é que trata-se de um ritual e 
um ritual é apenas uma forma lúdica de colocar a nossa intenção, concentrada, 
em um ato ou um objeto. Uma prece pode ser um ritual, assim como acender 
uma vela.

As magias e os encantamentos que você pode fazer dependem muito de como 
você enxerga o seu sangue: para você, ele é um recipiente vazio ou um recipiente 
poderoso? Se você considera, por exemplo, que o seu sangue tem uma simbolo-
gia de limpeza e depuração, você pode fazer rituais alinhados à esse propósito. 
Se você enxerga o seu sangue como um símbolo de fertilidade e abundância, faça 
rituais alinhados à esse propósito.

Lembrando que a sua escolha não precisa ser definitiva – o ritual que você decide 
fazer com o seu sangue pode variar de ciclo para ciclo, a depender de como você 
se sente, da lua em que você sangrou, do processo que você está passando no 
momento, enfim, das circunstâncias.

Para saber mais sobre como usar o seu sangue em rituais, escute o episódio 6 do 
podcast LUNÁTICAS, intitulado “Nosso Sangue”.
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Vocês já pararam pra se perguntar de que é feito o nosso sangue menstrual?

Ele é composto por, bem, sangue, células de tecido do endométrio, muco e 
outras secreções vaginais e algumas bactérias e microorganismos.

Durante todo o período menstrual, uma mulher libera entre 30 e 80 milili-
tros de sangue.

Mas além disso, nosso sangue é um recipiente – tudo depende de como o vemos: 
como um recipiente vazio ou como um recipiente poderoso?

Existem diversas possibilidades de usar o nosso sangue menstrual em rituais, 
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você enxerga o seu sangue: para você, ele é um recipiente vazio ou um recipiente 
poderoso? Se você considera, por exemplo, que o seu sangue tem uma simbolo-
gia de limpeza e depuração, você pode fazer rituais alinhados à esse propósito. 
Se você enxerga o seu sangue como um símbolo de fertilidade e abundância, faça 
rituais alinhados à esse propósito.

Lembrando que a sua escolha não precisa ser definitiva – o ritual que você decide 
fazer com o seu sangue pode variar de ciclo para ciclo, a depender de como você 
se sente, da lua em que você sangrou, do processo que você está passando no 
momento, enfim, das circunstâncias.

Para saber mais sobre como usar o seu sangue em rituais, escute o episódio 6 do 
podcast LUNÁTICAS, intitulado “Nosso Sangue”.
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36Higiene Pessoal

No que tange a nossa higiene íntima, existem 3 questões importantes 
para destacarmos. 

A primeira delas é a associação do nosso sangue com sujeira – nos vendem sab-
onetes íntimos e absorventes descartáveis para “prevenir o mau cheiro” e 
“limpar nosso órgão genital” como se o sangue fedesse ou nossa yoni fosse suja. 
Isso não é verdade! 

A realidade é que o sangue fica com cheiro ruim devido ao contato com os quími-
cos do absorvente. Sangue menstrual tem cheiro de sangue – tipo o cheiro do 
sangue de joelho ralado de quando você era mais nova. E não há necessidade 
alguma de utilizar produtos artificiais para limpar sua yoni: basta lavá-la com 
água. É isso mesmo, sem sabão, sem sabonete líquido, sem óleo essencial, sem 
perfume, só água!

A segunda questão é o risco que esses absorventes descartáveis e seus compos-
tos químicos tem em nossa saúde. A pele é um órgão extremamente sensível e 
permeável, e segundo estudos recentes...

Isso são 35% do total de 70 mulheres da pesquisa.

O principal componente químico encontrado se chama parabeno (na forma de 
metilparabeno) e ele é muito encontrado em produtos como shampoos, 
condicionadores, cremes, produtos de “higiene feminina”...

Os parabenos são parecidos com o hormônio feminino estrógeno, o que os daria 
poder de interagir e modificar o ciclo menstrual. 

Um tipo de parabeno esteve presente em quantidade muito superior nas 
amostras menstruais de mulheres que sentem dor e nas que possuem fluxo 
menstrual intenso, o que também indica um aumento do fluxo pela alteração na 
atividade hormonal.

“Um total de 10 químicos foram encontrados no sangue 
menstrual de 25 mulheres e, pelo menos, 6 deles, apare-
cem em todas as menstruações.” 

– Enriqueta Barranco, ginecologista. 

Muitos desses compostos químicos, especialmente os plásticos como BPA e BPS 
já foram relacionados à doenças do coração e câncer; os absorventes internos 
descartáveis podem causar síndrome de choque tóxico; fora que os plásticos são 
não respiráveis e promovem a proliferação de fungos e bactérias.

E isso tudo é sem falar no nosso terceiro ponto, que é o impacto ambiental que 
esses absorventes descartáveis tem. Se a cada ciclo menstrual, uma mulher 
fizer uso de 10 absorventes descartáveis, ela vai usar de 10 a 15 mil absorventes 
descartáveis da puberdade até a menopausa. Considerando que esses 
absorventes descartáveis não são reciclados, eles demoram – em média – 100 
anos para se decompor.

Bom, se você ainda utiliza absorventes descartáveis e não sabe o que fazer 
depois de todas essas informações – meu mundo caiu –, não se preocupe! 

Existem possíveis soluções para o seu ciclo menstrual e para o meio ambiente

SÃO ELAS…
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Calcinha Absorvente Esponja Menstrual

Coletor Menstrual Absorvente de Pano
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39Descentralizando o Corpo Biológico Feminino

Quando falamos sobre ciclos menstruais, gestação, aborto, saúde sexual e 
reprodutiva ainda caímos na mesma cilada de centralizar o corpo biológico 
feminino ou no corpo cisgênero feminino.

Centralizar o corpo biologicamente feminino exclui outras narrativas 
extremamente importantes para falarmos de saúde sexual e reprodutiva.

Essas conversas são importantes não apenas de um ponto de vista de inclusão 
narrativa, mas como uma questão de saúde pública. É comum que pessoas trans 
ou não-binárias se sintam como se devessem ensinar aos seus profissionais 
médicos como cuidar de suas necessidades – até mesmo para exigir uma vacina 
de HPV ou um exame preventivo.

Além dessas questões relativas à saúde física, há também o impacto emocional 
de centralizarmos o corpo feminino cisgênero no que tange essas pautas.

E nem só de ciclos menstruais estamos falando, estamos falando também sobre 
menopausa, gestações e abortos – pautas que ainda são tratadas como se 
exclusivamente  pertinentes aos corpos cisgênero.

Para a interseccionalidade ser a prática – não apenas a teoria – precisamos nos 
atentar para a nossa linguagem e a reprodução de discursos e comportamentos 
preconceituosos, mas, principalmente, entender que a vivência de cada pessoa 
que a gente encontra nessa vida vai ser diferente e daí a importância de saber 
praticar a escuta ativa.

Escute pessoas LGBTQ+. Respeite pessoas LGBTQ+.

Nossa luta só é universal se for feita por e para todes.
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41Precisamos Falar sobre o Aborto

De acordo com a Pesquisa Nacional de Aborto (PNA) 2016, quase 1 em cada 5 
brasileiras, aos 40 anos já realizou um aborto.

Diferentes estudos e pesquisas apresentam os dados de que em uma a cada 
cinco gestações detectadas pode acontecer um aborto espontâneo. No caso de 
gravidez não-detectada, a taxa de aborto sobe para uma a cada três gestações. 

Na grande maioria dos casos, o aborto espontâneo é causado por anomalias 
cromossômicas, não tendo nenhuma relação com ações, comportamentos ou 
mesmo pelo corpo da pessoa grávida.

Segundo uma pesquisa da Datafolha de 2019, 41% dos brasileiros são contra 
qualquer tipo de aborto. A estigmatização do aborto, seja ele espontâneo ou 
induzido, ocorre em parte devido a falta de políticas públicas voltadas para o 
bem-estar e a humanização do tratamento dos cidadãos, em parte devido a um 
moralismo religioso que associa qualquer tipo de aborto à culpa e 
responsabilidade da mulher ou da pessoa grávida.

Vale notar que o estigma é ainda mais forte e negativo no que tangem os abortos 
induzidos, mas essa opressão e esse estigma pesam também sobre o aborto 
espontâneo e conferem à mulher ou à pessoa grávida a sensação de solidão, 
isolamento e desconfiança naqueles que a cercam para falar ou agir a respeito de 
seus processos físicos e emocionais.

De acordo com o Datasus, em 2017 foram registradas 177.464 curetagens 
pós-abortamento e a estimativa é que 1/3 desse número se refere a 
abortos espontâneos. 

Os abortos induzidos são um pouco mais difíceis de se obter dados concretos, já 
que o tema ainda é estigmatizado culturalmente – mas estima-se que cerca de 1 
milhão de abortos induzidos ocorram por ano no Brasil.

Esses dados a seguir vem de uma reportagem da Huffpost Brasil: 
 



42Precisamos Falar sobre o Aborto

“O índice é de 22% para aquelas com até quarta série/quinto 
ano e de 11% para quem tem nível superior. Quanto à renda, 
o percentual é de 16% entre as brasileiras com renda 
familiar de até 1 salário mínimo e cai para 8% nas famílias 
com mais de 5 salários mínimos. 

O fator racial também conta. Os indicadores são: 24% 
indígenas, 15% negras, 14% pardas, 13% amarelas e 9% 
brancas. Do total de entrevistadas, 15% que disseram ter 
interrompido a gravidez já tiveram filhos, 13% se declararam 
católicas e 10% de outra religião cristã. Segundo o estudo, 
cerca de metade das mulheres (48%) precisou ser internada 
para finalizar o aborto. 

[...] De acordo com o Ministério da Saúde, o aborto é a 5a 
causa de morte materna no País. [...] Os motivos mais 
frequentes são outras afecções obstétricas (500), edema 
(341), complicações do trabalho de parto e do parto (260) e 
complicações relacionadas com o puerpério (246).”

Um aborto nunca vai ser igual ao outro.

É importante não julgar as mulheres que passam por qualquer tipo de aborto.

É importante acolher as mulheres que passam por abortos – sejam eles 
espontâneos ou provocados – e lhes oferecer o suporte que precisam.

É importante reconhecer que lutar por um aborto legal é uma questão de 
saúde pública.
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44Alquimias Naturais para o Ventre

Existem uma série de alquimias naturais que você pode utilizar para o ventre, 
seja na forma de chás e tinturas como óleos para massagem e aromaterapia.

Nesta seção, oferecemos apenas algumas ideias das inúmeras possibilidades 
que existem por aí. Para começar, seguem algumas ervas que são indicadas para 
a saúde dos nossos ventres.

ERVAS

– Calêndula: é uma planta anti-inflamatória, antiespasmódica, hepática e 
diurética. Ela é indicada para quando estamos no final do ciclo e ajuda 
principalmente a reduzir cólicas menstruais.

– Margaridinha, mil em rama e algodão são plantas incríveis para quem sente 
cólica ou tem fluxos excessivos, porque além de anti-inflamatórias, 
antiespasmódicas, hepáticas e diuréticas, elas são hemostáticas, tem ação 
estrogênica e progestogênica, sedativas e reguladoras de ciclo.

– Artemísia e camomila são consideradas as ervas femininas. A Artemísia tem 
ação estrogênica, reguladora de ciclo, hepática e emenagoga, além de ser 
tranquilizante e ser considerada uma planta muito poderosa por sua conexão 
com o inconsciente e nossos sonhos.

– A Camomila é calmante, alivia enjoo e cólicas menstruais, é anti-inflamatória, 
antiespasmódica, anti-alérgica, digestiva... É uma flor muito relacionada aos 
ciclos menstruais, principalmente no que tange a sua regulação.

COMO FAZER O SEU PRÓPRIO ÓLEO DE ERVAS

O óleo de ervas é uma opção maravilhosa para você praticar a sua 
automassagem, especialmente se você usar ervas cujos benefícios se 
relacionam com os nossos ciclos menstruais, como a camomila e artemísia.

Você vai precisar de:

– óleo vegetal extra virgem
– ervas de sua preferência (o ideal é que você utilize as ervas secas)
– vinagre de maçã
– um frasco de vidro higienizado e com tampa 

Como preparar o seu óleo de ervas:

Encha o frasco de vidro com a erva de sua preferência. 

Cubra as ervas com o óleo que você escolheu. 

Deixe cerca de 2 cm (ou mais) de espaço vazio na parte de cima do frasco, sem 
completá-lo com óleo.Coloque o fraco em uma prateleira onde bata muito sol 
durante o dia. 

Deixe descansar por duas semanas, virando o frasco de cabeça para baixo e de 
volta ao normal duas vezes ao dia. Após duas semanas, coloque uma colher de 
sopa de vinagre de maçã na mistura e mexa bem. Deixe o frasco na prateleira por 
mais dois dias, virando-o de cabeça para baixo e de volta ao normal duas vezes ao dia.

Depois disso, seu óleo estará pronto! Ao usá-lo para massagear seu ventre, você 
pode esquentar um pouco do óleo em uma tigela em banho-maria, pois o calor 
auxilia na redução das dores pré-menstruais.

AROMATERAPIA

A Aromaterapia também pode fornecer um suporte emocional e físico 
importante nas nossas diferentes fases do ciclo menstrual. Consulte alguém da 
área sobre o uso dos seguintes óleos essenciais (OE):

OE de Lavanda – alivia sintomas de ansiedade/dor de cabeça
OE de Patchouli – calmante, anti-depressivo
OE de Tangerina/Laranja – desperta alegria e vitalidade
OE de Alecrim – estimulante, digestivo, processar ideias/alimentos
OE de Hortelã – relaxamento e positividade
OE de Ginseng – fonte de impulso de energia/melhora fadiga
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47O Útero enquanto Centro Energético

O ÚTERO E O CORPO FÍSICO

O nosso útero, morfologicamente, tem o formato de uma pêra invertida e fica 
localizado na nossa cavidade pélvica, atrás da bexiga e antes do reto. 

Ele é anatomicamente identificado em três partes: o corpo do útero, que é a sua
porção principal; o istmo; e o colo do útero.

O corpo do útero, tem em sua parte de cima, que seria a bundinha da pêra, o 
chamado fundo do útero, que se liga às tubas uterinas, uma de cada lado, onde 
temos também de cada lado nossos ovários.

O istmo é o segmento estreito entre o corpo e o colo do útero. 

Istmo também é o nome que a gente dá a uma faixa de terra estreita que conecta 
dois blocos de terra sobre as águas de um oceano ou mar – o que é uma imagem 
muito bonita quando a gente pensa também no conceito do nosso corpo enquanto 
território. 

Já a parte do útero que se abre pro canal vaginal é o famoso cérvix ou colo 
uterino. Essa é a parte que nos referimos quando uma mulher está em trabalho 
de parto e perguntamos da sua dilatação de colo. 

O útero é revestido por 3 camadas de tecido, o perimétrio, que é a mais externa; 

o miométrio, que é a intermediária; e o endométrio, que é a camada mais 
interna, formada por tecido epitelial altamente vascularizado, que reveste toda 
a cavidade interna do nosso útero. Essa informação sobre o endométrio é 
importante para o nosso próximo módulo, quando vamos falar sobre ciclos 
menstruais.

Essas camadas têm uma grande quantidade de terminações nervosas – e o 
nosso sistema nervoso está intrinsecamente conectado a todas as partes e 
funções do corpo, ao nosso cérebro, às nossas emoções e a como respondemos 
à essas emoções.

O útero é também um órgão musculoso, flexível e elástico – talvez o músculo 
mais forte do corpo humano. Não há um tamanho padrão para todas as 
mulheres, mas o tamanho médio do útero em uma mulher adulta é o de uma 
laranja. 

Só que ele é o único músculo com a capacidade de crescer até 10 vezes o seu 
próprio tamanho e suportar até 150 vezes o seu próprio peso!

Por ter essas camadas musculares e capacidade de contração – que acontece 
durante a menstruação ou durante o parto –, o útero pulsa quase como se fosse 
um coração. Durante o orgasmo, há um aumento na frequência de contração 
uterina, assim como se aumenta a frequência dos batimentos cardíacos.

Ah, e você sabia que o útero é o único órgão do nosso corpo capaz de criar outro 
órgão diferente dentro de si? Isso mesmo! Sabe qual? A placenta! É a placenta 
que é responsável por fornecer aos bebês tudo que eles precisam durante a 
gestação. 

O ÚTERO E O CORPO EMOCIONAL

A gente já tem um número significativo de estudos que falam sobre os efeitos das 
emoções, experiências e traumas vividos durante a gravidez no desenvolvimento 
do feto e mesmo do indivíduo após o parto.

Viviette Glover, que é uma psicobióloga, diz que nós somos produto de nossa 
história de desenvolvimento dentro do útero materno. E por que a gente não 
consegue lembrar da nossa vida uterina se temos capacidade de aprender e reter 
memórias durante a gestação?

Essas memórias pré-natais ficam registradas no nosso inconsciente, a 
gente não tem como acessar, mas essas experiências podem se manifestar 
indiretamente. 

A psicanalista paulista Joanna Wilheim explica que elas podem aflorar quando 
um fato da realidade atual “esbarra” numa “cápsula” que contém uma memória 
de acontecimento registrado na vida pré-natal, então o que aflora são as 
sensações relacionadas ao fato.

Além disso, a gente tem também a questão do simbolismo do nosso útero. 
Enquanto órgão do sistema reprodutor, o útero costuma ser associado à 
fertilidade, sexualidade, um símbolo de feminilidade. E claro que a gente tem que 
pensar na beleza e na importância desse órgão, com o cuidado de não 
essencializar o útero como o maior significante do ser mulher.

Só porque Aristóteles falava que o útero era o ponto central da feminilidade, a 
gente não precisa repetir isso nos dias de hoje, né?

O ÚTERO E O CORPO ENERGÉTICO

Por que falar do útero como centro energético?

Bom, primeiro porque tudo na nossa vida passa pelos corpos físico, emocional 
e energético.

E segundo porque também é uma forma de ser inclusiva com as mulheres que 
não possuem um útero físico – e isso vale tanto para mulheres que passaram por 
histerectomia como mulheres trans, por exemplo. Todas temos esse centro 
energético – inclusive os homens, afinal, eles também vieram de um útero!

E claro que o útero se relaciona com nossa sexualidade e nossa fertilidade, mas 
se a gente aprende a olhar pro nosso útero sob as diferentes lentes, como a 
biológica, a simbológica, a energética, a espiritual... Tudo isso ajuda a 
desconstruir mitos e tabus.

Para falarmos do útero como centro energético, é importante pensar nele como 
centro de criação – não necessariamente de vida, mas da nossa própria vida, 
entende? O útero é nossa fonte de criatividade e de inspiração, é de onde tiramos 
nossa energia vital para realizar projetos e atividades.

O útero também é chamado de MATRIZ, porque representa a nossa origem, a 
nossa base, nosso fundamento de poder pessoal. Se trabalharmos a energia da 
nossa matriz, conseguimos trabalhar a sensação de aterramento ou 
enraizamento, de conexão com o espaço que ocupamos no mundo.

E quando desenvolvemos uma relação com essa matriz energética, 
desenvolvemos uma sensação de pertencimento, de habitar nosso próprio corpo 
enquanto território. Quando a gente está aterrada e centrada, sentimos uma 
segurança emocional maior, uma autoestima maior, uma autoconfiança maior. 
Estamos mais dispostas a estabelecer limites saudáveis nas nossas relações 
com os outros.

Outro motivo para cuidarmos da nossa matriz energética, é que nosso útero e o 
nosso canal vaginal guardam todos os nossos registros referentes à sexualidade, 
amor, autoestima, gestação e maternidade. É onde ficam as memórias de 
relacionamentos passados; de nossa gestação, de partos e abortos; de traumas 
sexuais; de negligência sexual; da dificuldade de sentir prazer/criatividade.

O óvulo que estava no útero de nossas mães e que foi fecundado para formar 
quem somos hoje, foi formado ainda quando nossas mães eram fetos no útero de 
nossas avós. Então carregamos as memórias da nossa linhagem matrilinear de 
uma forma muito potente, podendo nos trazer feridas do coletivo inconsciente de 
nossas ancestrais. 

Não à toa o nosso sistema reprodutor é astrologicamente conectado ao signo de 
Câncer, o signo das emoções, da nutrição, da maternidade, da criatividade.

Na filosofia do yoga, a região do útero é associada com o Svadhishthana Chakra, 
o chakra sexual e o segundo chakra do nosso corpo, localizado no nosso assoalho 
pélvico. Svadhishthana pode ser traduzido como “a morada do Eu” e tem a ver 
com as nossas relações com os outros e consigo mesmas.

Assim como o útero, esse chakra é associado ao elemento água – que permite a 
coesão harmônica das coisas no universo. Ele remete à movimento, fluxo, 
flexibilidade, diversão, energia criativa, cultivo do prazer, reações e emoções que 
temos e carregamos. 

Potencializar a nossa matriz energética intensifica ou reprograma o nosso 
magnetismo e promove saúde e longevidade.



48O Útero enquanto Centro Energético

O ÚTERO E O CORPO FÍSICO

O nosso útero, morfologicamente, tem o formato de uma pêra invertida e fica 
localizado na nossa cavidade pélvica, atrás da bexiga e antes do reto. 

Ele é anatomicamente identificado em três partes: o corpo do útero, que é a sua
porção principal; o istmo; e o colo do útero.

O corpo do útero, tem em sua parte de cima, que seria a bundinha da pêra, o 
chamado fundo do útero, que se liga às tubas uterinas, uma de cada lado, onde 
temos também de cada lado nossos ovários.

O istmo é o segmento estreito entre o corpo e o colo do útero. 

Istmo também é o nome que a gente dá a uma faixa de terra estreita que conecta 
dois blocos de terra sobre as águas de um oceano ou mar – o que é uma imagem 
muito bonita quando a gente pensa também no conceito do nosso corpo enquanto 
território. 

Já a parte do útero que se abre pro canal vaginal é o famoso cérvix ou colo 
uterino. Essa é a parte que nos referimos quando uma mulher está em trabalho 
de parto e perguntamos da sua dilatação de colo. 

O útero é revestido por 3 camadas de tecido, o perimétrio, que é a mais externa; 

o miométrio, que é a intermediária; e o endométrio, que é a camada mais 
interna, formada por tecido epitelial altamente vascularizado, que reveste toda 
a cavidade interna do nosso útero. Essa informação sobre o endométrio é 
importante para o nosso próximo módulo, quando vamos falar sobre ciclos 
menstruais.

Essas camadas têm uma grande quantidade de terminações nervosas – e o 
nosso sistema nervoso está intrinsecamente conectado a todas as partes e 
funções do corpo, ao nosso cérebro, às nossas emoções e a como respondemos 
à essas emoções.

O útero é também um órgão musculoso, flexível e elástico – talvez o músculo 
mais forte do corpo humano. Não há um tamanho padrão para todas as 
mulheres, mas o tamanho médio do útero em uma mulher adulta é o de uma 
laranja. 

Só que ele é o único músculo com a capacidade de crescer até 10 vezes o seu 
próprio tamanho e suportar até 150 vezes o seu próprio peso!

Por ter essas camadas musculares e capacidade de contração – que acontece 
durante a menstruação ou durante o parto –, o útero pulsa quase como se fosse 
um coração. Durante o orgasmo, há um aumento na frequência de contração 
uterina, assim como se aumenta a frequência dos batimentos cardíacos.

Ah, e você sabia que o útero é o único órgão do nosso corpo capaz de criar outro 
órgão diferente dentro de si? Isso mesmo! Sabe qual? A placenta! É a placenta 
que é responsável por fornecer aos bebês tudo que eles precisam durante a 
gestação. 

O ÚTERO E O CORPO EMOCIONAL

A gente já tem um número significativo de estudos que falam sobre os efeitos das 
emoções, experiências e traumas vividos durante a gravidez no desenvolvimento 
do feto e mesmo do indivíduo após o parto.

Viviette Glover, que é uma psicobióloga, diz que nós somos produto de nossa 
história de desenvolvimento dentro do útero materno. E por que a gente não 
consegue lembrar da nossa vida uterina se temos capacidade de aprender e reter 
memórias durante a gestação?

Essas memórias pré-natais ficam registradas no nosso inconsciente, a 
gente não tem como acessar, mas essas experiências podem se manifestar 
indiretamente. 

A psicanalista paulista Joanna Wilheim explica que elas podem aflorar quando 
um fato da realidade atual “esbarra” numa “cápsula” que contém uma memória 
de acontecimento registrado na vida pré-natal, então o que aflora são as 
sensações relacionadas ao fato.

Além disso, a gente tem também a questão do simbolismo do nosso útero. 
Enquanto órgão do sistema reprodutor, o útero costuma ser associado à 
fertilidade, sexualidade, um símbolo de feminilidade. E claro que a gente tem que 
pensar na beleza e na importância desse órgão, com o cuidado de não 
essencializar o útero como o maior significante do ser mulher.

Só porque Aristóteles falava que o útero era o ponto central da feminilidade, a 
gente não precisa repetir isso nos dias de hoje, né?

O ÚTERO E O CORPO ENERGÉTICO

Por que falar do útero como centro energético?

Bom, primeiro porque tudo na nossa vida passa pelos corpos físico, emocional 
e energético.

E segundo porque também é uma forma de ser inclusiva com as mulheres que 
não possuem um útero físico – e isso vale tanto para mulheres que passaram por 
histerectomia como mulheres trans, por exemplo. Todas temos esse centro 
energético – inclusive os homens, afinal, eles também vieram de um útero!

E claro que o útero se relaciona com nossa sexualidade e nossa fertilidade, mas 
se a gente aprende a olhar pro nosso útero sob as diferentes lentes, como a 
biológica, a simbológica, a energética, a espiritual... Tudo isso ajuda a 
desconstruir mitos e tabus.

Para falarmos do útero como centro energético, é importante pensar nele como 
centro de criação – não necessariamente de vida, mas da nossa própria vida, 
entende? O útero é nossa fonte de criatividade e de inspiração, é de onde tiramos 
nossa energia vital para realizar projetos e atividades.

O útero também é chamado de MATRIZ, porque representa a nossa origem, a 
nossa base, nosso fundamento de poder pessoal. Se trabalharmos a energia da 
nossa matriz, conseguimos trabalhar a sensação de aterramento ou 
enraizamento, de conexão com o espaço que ocupamos no mundo.

E quando desenvolvemos uma relação com essa matriz energética, 
desenvolvemos uma sensação de pertencimento, de habitar nosso próprio corpo 
enquanto território. Quando a gente está aterrada e centrada, sentimos uma 
segurança emocional maior, uma autoestima maior, uma autoconfiança maior. 
Estamos mais dispostas a estabelecer limites saudáveis nas nossas relações 
com os outros.

Outro motivo para cuidarmos da nossa matriz energética, é que nosso útero e o 
nosso canal vaginal guardam todos os nossos registros referentes à sexualidade, 
amor, autoestima, gestação e maternidade. É onde ficam as memórias de 
relacionamentos passados; de nossa gestação, de partos e abortos; de traumas 
sexuais; de negligência sexual; da dificuldade de sentir prazer/criatividade.

O óvulo que estava no útero de nossas mães e que foi fecundado para formar 
quem somos hoje, foi formado ainda quando nossas mães eram fetos no útero de 
nossas avós. Então carregamos as memórias da nossa linhagem matrilinear de 
uma forma muito potente, podendo nos trazer feridas do coletivo inconsciente de 
nossas ancestrais. 

Não à toa o nosso sistema reprodutor é astrologicamente conectado ao signo de 
Câncer, o signo das emoções, da nutrição, da maternidade, da criatividade.

Na filosofia do yoga, a região do útero é associada com o Svadhishthana Chakra, 
o chakra sexual e o segundo chakra do nosso corpo, localizado no nosso assoalho 
pélvico. Svadhishthana pode ser traduzido como “a morada do Eu” e tem a ver 
com as nossas relações com os outros e consigo mesmas.

Assim como o útero, esse chakra é associado ao elemento água – que permite a 
coesão harmônica das coisas no universo. Ele remete à movimento, fluxo, 
flexibilidade, diversão, energia criativa, cultivo do prazer, reações e emoções que 
temos e carregamos. 

Potencializar a nossa matriz energética intensifica ou reprograma o nosso 
magnetismo e promove saúde e longevidade.
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O ÚTERO E O CORPO FÍSICO

O nosso útero, morfologicamente, tem o formato de uma pêra invertida e fica 
localizado na nossa cavidade pélvica, atrás da bexiga e antes do reto. 

Ele é anatomicamente identificado em três partes: o corpo do útero, que é a sua
porção principal; o istmo; e o colo do útero.

O corpo do útero, tem em sua parte de cima, que seria a bundinha da pêra, o 
chamado fundo do útero, que se liga às tubas uterinas, uma de cada lado, onde 
temos também de cada lado nossos ovários.

O istmo é o segmento estreito entre o corpo e o colo do útero. 

Istmo também é o nome que a gente dá a uma faixa de terra estreita que conecta 
dois blocos de terra sobre as águas de um oceano ou mar – o que é uma imagem 
muito bonita quando a gente pensa também no conceito do nosso corpo enquanto 
território. 

Já a parte do útero que se abre pro canal vaginal é o famoso cérvix ou colo 
uterino. Essa é a parte que nos referimos quando uma mulher está em trabalho 
de parto e perguntamos da sua dilatação de colo. 

O útero é revestido por 3 camadas de tecido, o perimétrio, que é a mais externa; 

o miométrio, que é a intermediária; e o endométrio, que é a camada mais 
interna, formada por tecido epitelial altamente vascularizado, que reveste toda 
a cavidade interna do nosso útero. Essa informação sobre o endométrio é 
importante para o nosso próximo módulo, quando vamos falar sobre ciclos 
menstruais.

Essas camadas têm uma grande quantidade de terminações nervosas – e o 
nosso sistema nervoso está intrinsecamente conectado a todas as partes e 
funções do corpo, ao nosso cérebro, às nossas emoções e a como respondemos 
à essas emoções.

O útero é também um órgão musculoso, flexível e elástico – talvez o músculo 
mais forte do corpo humano. Não há um tamanho padrão para todas as 
mulheres, mas o tamanho médio do útero em uma mulher adulta é o de uma 
laranja. 

Só que ele é o único músculo com a capacidade de crescer até 10 vezes o seu 
próprio tamanho e suportar até 150 vezes o seu próprio peso!

Por ter essas camadas musculares e capacidade de contração – que acontece 
durante a menstruação ou durante o parto –, o útero pulsa quase como se fosse 
um coração. Durante o orgasmo, há um aumento na frequência de contração 
uterina, assim como se aumenta a frequência dos batimentos cardíacos.

Ah, e você sabia que o útero é o único órgão do nosso corpo capaz de criar outro 
órgão diferente dentro de si? Isso mesmo! Sabe qual? A placenta! É a placenta 
que é responsável por fornecer aos bebês tudo que eles precisam durante a 
gestação. 

O ÚTERO E O CORPO EMOCIONAL

A gente já tem um número significativo de estudos que falam sobre os efeitos das 
emoções, experiências e traumas vividos durante a gravidez no desenvolvimento 
do feto e mesmo do indivíduo após o parto.

Viviette Glover, que é uma psicobióloga, diz que nós somos produto de nossa 
história de desenvolvimento dentro do útero materno. E por que a gente não 
consegue lembrar da nossa vida uterina se temos capacidade de aprender e reter 
memórias durante a gestação?

Essas memórias pré-natais ficam registradas no nosso inconsciente, a 
gente não tem como acessar, mas essas experiências podem se manifestar 
indiretamente. 

A psicanalista paulista Joanna Wilheim explica que elas podem aflorar quando 
um fato da realidade atual “esbarra” numa “cápsula” que contém uma memória 
de acontecimento registrado na vida pré-natal, então o que aflora são as 
sensações relacionadas ao fato.

Além disso, a gente tem também a questão do simbolismo do nosso útero. 
Enquanto órgão do sistema reprodutor, o útero costuma ser associado à 
fertilidade, sexualidade, um símbolo de feminilidade. E claro que a gente tem que 
pensar na beleza e na importância desse órgão, com o cuidado de não 
essencializar o útero como o maior significante do ser mulher.

Só porque Aristóteles falava que o útero era o ponto central da feminilidade, a 
gente não precisa repetir isso nos dias de hoje, né?

O ÚTERO E O CORPO ENERGÉTICO

Por que falar do útero como centro energético?

Bom, primeiro porque tudo na nossa vida passa pelos corpos físico, emocional 
e energético.

E segundo porque também é uma forma de ser inclusiva com as mulheres que 
não possuem um útero físico – e isso vale tanto para mulheres que passaram por 
histerectomia como mulheres trans, por exemplo. Todas temos esse centro 
energético – inclusive os homens, afinal, eles também vieram de um útero!

E claro que o útero se relaciona com nossa sexualidade e nossa fertilidade, mas 
se a gente aprende a olhar pro nosso útero sob as diferentes lentes, como a 
biológica, a simbológica, a energética, a espiritual... Tudo isso ajuda a 
desconstruir mitos e tabus.

Para falarmos do útero como centro energético, é importante pensar nele como 
centro de criação – não necessariamente de vida, mas da nossa própria vida, 
entende? O útero é nossa fonte de criatividade e de inspiração, é de onde tiramos 
nossa energia vital para realizar projetos e atividades.

O útero também é chamado de MATRIZ, porque representa a nossa origem, a 
nossa base, nosso fundamento de poder pessoal. Se trabalharmos a energia da 
nossa matriz, conseguimos trabalhar a sensação de aterramento ou 
enraizamento, de conexão com o espaço que ocupamos no mundo.

E quando desenvolvemos uma relação com essa matriz energética, 
desenvolvemos uma sensação de pertencimento, de habitar nosso próprio corpo 
enquanto território. Quando a gente está aterrada e centrada, sentimos uma 
segurança emocional maior, uma autoestima maior, uma autoconfiança maior. 
Estamos mais dispostas a estabelecer limites saudáveis nas nossas relações 
com os outros.

Outro motivo para cuidarmos da nossa matriz energética, é que nosso útero e o 
nosso canal vaginal guardam todos os nossos registros referentes à sexualidade, 
amor, autoestima, gestação e maternidade. É onde ficam as memórias de 
relacionamentos passados; de nossa gestação, de partos e abortos; de traumas 
sexuais; de negligência sexual; da dificuldade de sentir prazer/criatividade.

O óvulo que estava no útero de nossas mães e que foi fecundado para formar 
quem somos hoje, foi formado ainda quando nossas mães eram fetos no útero de 
nossas avós. Então carregamos as memórias da nossa linhagem matrilinear de 
uma forma muito potente, podendo nos trazer feridas do coletivo inconsciente de 
nossas ancestrais. 

Não à toa o nosso sistema reprodutor é astrologicamente conectado ao signo de 
Câncer, o signo das emoções, da nutrição, da maternidade, da criatividade.

Na filosofia do yoga, a região do útero é associada com o Svadhishthana Chakra, 
o chakra sexual e o segundo chakra do nosso corpo, localizado no nosso assoalho 
pélvico. Svadhishthana pode ser traduzido como “a morada do Eu” e tem a ver 
com as nossas relações com os outros e consigo mesmas.

Assim como o útero, esse chakra é associado ao elemento água – que permite a 
coesão harmônica das coisas no universo. Ele remete à movimento, fluxo, 
flexibilidade, diversão, energia criativa, cultivo do prazer, reações e emoções que 
temos e carregamos. 

Potencializar a nossa matriz energética intensifica ou reprograma o nosso 
magnetismo e promove saúde e longevidade.
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O ÚTERO E O CORPO FÍSICO

O nosso útero, morfologicamente, tem o formato de uma pêra invertida e fica 
localizado na nossa cavidade pélvica, atrás da bexiga e antes do reto. 

Ele é anatomicamente identificado em três partes: o corpo do útero, que é a sua
porção principal; o istmo; e o colo do útero.

O corpo do útero, tem em sua parte de cima, que seria a bundinha da pêra, o 
chamado fundo do útero, que se liga às tubas uterinas, uma de cada lado, onde 
temos também de cada lado nossos ovários.

O istmo é o segmento estreito entre o corpo e o colo do útero. 

Istmo também é o nome que a gente dá a uma faixa de terra estreita que conecta 
dois blocos de terra sobre as águas de um oceano ou mar – o que é uma imagem 
muito bonita quando a gente pensa também no conceito do nosso corpo enquanto 
território. 

Já a parte do útero que se abre pro canal vaginal é o famoso cérvix ou colo 
uterino. Essa é a parte que nos referimos quando uma mulher está em trabalho 
de parto e perguntamos da sua dilatação de colo. 

O útero é revestido por 3 camadas de tecido, o perimétrio, que é a mais externa; 

o miométrio, que é a intermediária; e o endométrio, que é a camada mais 
interna, formada por tecido epitelial altamente vascularizado, que reveste toda 
a cavidade interna do nosso útero. Essa informação sobre o endométrio é 
importante para o nosso próximo módulo, quando vamos falar sobre ciclos 
menstruais.

Essas camadas têm uma grande quantidade de terminações nervosas – e o 
nosso sistema nervoso está intrinsecamente conectado a todas as partes e 
funções do corpo, ao nosso cérebro, às nossas emoções e a como respondemos 
à essas emoções.

O útero é também um órgão musculoso, flexível e elástico – talvez o músculo 
mais forte do corpo humano. Não há um tamanho padrão para todas as 
mulheres, mas o tamanho médio do útero em uma mulher adulta é o de uma 
laranja. 

Só que ele é o único músculo com a capacidade de crescer até 10 vezes o seu 
próprio tamanho e suportar até 150 vezes o seu próprio peso!

Por ter essas camadas musculares e capacidade de contração – que acontece 
durante a menstruação ou durante o parto –, o útero pulsa quase como se fosse 
um coração. Durante o orgasmo, há um aumento na frequência de contração 
uterina, assim como se aumenta a frequência dos batimentos cardíacos.

Ah, e você sabia que o útero é o único órgão do nosso corpo capaz de criar outro 
órgão diferente dentro de si? Isso mesmo! Sabe qual? A placenta! É a placenta 
que é responsável por fornecer aos bebês tudo que eles precisam durante a 
gestação. 

O ÚTERO E O CORPO EMOCIONAL

A gente já tem um número significativo de estudos que falam sobre os efeitos das 
emoções, experiências e traumas vividos durante a gravidez no desenvolvimento 
do feto e mesmo do indivíduo após o parto.

Viviette Glover, que é uma psicobióloga, diz que nós somos produto de nossa 
história de desenvolvimento dentro do útero materno. E por que a gente não 
consegue lembrar da nossa vida uterina se temos capacidade de aprender e reter 
memórias durante a gestação?

Essas memórias pré-natais ficam registradas no nosso inconsciente, a 
gente não tem como acessar, mas essas experiências podem se manifestar 
indiretamente. 

A psicanalista paulista Joanna Wilheim explica que elas podem aflorar quando 
um fato da realidade atual “esbarra” numa “cápsula” que contém uma memória 
de acontecimento registrado na vida pré-natal, então o que aflora são as 
sensações relacionadas ao fato.

Além disso, a gente tem também a questão do simbolismo do nosso útero. 
Enquanto órgão do sistema reprodutor, o útero costuma ser associado à 
fertilidade, sexualidade, um símbolo de feminilidade. E claro que a gente tem que 
pensar na beleza e na importância desse órgão, com o cuidado de não 
essencializar o útero como o maior significante do ser mulher.

Só porque Aristóteles falava que o útero era o ponto central da feminilidade, a 
gente não precisa repetir isso nos dias de hoje, né?

O ÚTERO E O CORPO ENERGÉTICO

Por que falar do útero como centro energético?

Bom, primeiro porque tudo na nossa vida passa pelos corpos físico, emocional 
e energético.

E segundo porque também é uma forma de ser inclusiva com as mulheres que 
não possuem um útero físico – e isso vale tanto para mulheres que passaram por 
histerectomia como mulheres trans, por exemplo. Todas temos esse centro 
energético – inclusive os homens, afinal, eles também vieram de um útero!

E claro que o útero se relaciona com nossa sexualidade e nossa fertilidade, mas 
se a gente aprende a olhar pro nosso útero sob as diferentes lentes, como a 
biológica, a simbológica, a energética, a espiritual... Tudo isso ajuda a 
desconstruir mitos e tabus.

Para falarmos do útero como centro energético, é importante pensar nele como 
centro de criação – não necessariamente de vida, mas da nossa própria vida, 
entende? O útero é nossa fonte de criatividade e de inspiração, é de onde tiramos 
nossa energia vital para realizar projetos e atividades.

O útero também é chamado de MATRIZ, porque representa a nossa origem, a 
nossa base, nosso fundamento de poder pessoal. Se trabalharmos a energia da 
nossa matriz, conseguimos trabalhar a sensação de aterramento ou 
enraizamento, de conexão com o espaço que ocupamos no mundo.

E quando desenvolvemos uma relação com essa matriz energética, 
desenvolvemos uma sensação de pertencimento, de habitar nosso próprio corpo 
enquanto território. Quando a gente está aterrada e centrada, sentimos uma 
segurança emocional maior, uma autoestima maior, uma autoconfiança maior. 
Estamos mais dispostas a estabelecer limites saudáveis nas nossas relações 
com os outros.

Outro motivo para cuidarmos da nossa matriz energética, é que nosso útero e o 
nosso canal vaginal guardam todos os nossos registros referentes à sexualidade, 
amor, autoestima, gestação e maternidade. É onde ficam as memórias de 
relacionamentos passados; de nossa gestação, de partos e abortos; de traumas 
sexuais; de negligência sexual; da dificuldade de sentir prazer/criatividade.

O óvulo que estava no útero de nossas mães e que foi fecundado para formar 
quem somos hoje, foi formado ainda quando nossas mães eram fetos no útero de 
nossas avós. Então carregamos as memórias da nossa linhagem matrilinear de 
uma forma muito potente, podendo nos trazer feridas do coletivo inconsciente de 
nossas ancestrais. 

Não à toa o nosso sistema reprodutor é astrologicamente conectado ao signo de 
Câncer, o signo das emoções, da nutrição, da maternidade, da criatividade.

Na filosofia do yoga, a região do útero é associada com o Svadhishthana Chakra, 
o chakra sexual e o segundo chakra do nosso corpo, localizado no nosso assoalho 
pélvico. Svadhishthana pode ser traduzido como “a morada do Eu” e tem a ver 
com as nossas relações com os outros e consigo mesmas.

Assim como o útero, esse chakra é associado ao elemento água – que permite a 
coesão harmônica das coisas no universo. Ele remete à movimento, fluxo, 
flexibilidade, diversão, energia criativa, cultivo do prazer, reações e emoções que 
temos e carregamos. 

Potencializar a nossa matriz energética intensifica ou reprograma o nosso 
magnetismo e promove saúde e longevidade.
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Um aborto nunca vai ser igual ao outro.

É importante não julgar as mulheres que passam por qualquer tipo de aborto.

É importante acolher as mulheres que passam por abortos – sejam eles 
espontâneos ou provocados – e lhes oferecer o suporte que precisam.

É importante reconhecer que lutar por um aborto legal é uma questão de 
saúde pública.
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No ocidente, vivemos há muitos séculos um processo de patriarcalização da 
medicina e alopatização da cura. Não existe aqui a intenção de substituir os 
métodos da medicina convencional, mas sim a repensar no retorno às origens de 
uma saúde onde corpo, mente e espírito caminhem juntos e em harmonia. 

Existe aqui um chamado para que possamos, todas nós, como mulheres, ativar 
nosso potencial como cuidadoras e curandeiras de nós mesmas.

Por isso, seguem algumas práticas de autocuidado que separamos e que você 
pode inserir na sua rotina diária, muito provavelmente com materiais que você já 
tem em casa!

AUTOMASSAGEM

O ato de massagear a si mesmo como uma ação de conforto pessoal.

A automassagem ativa a circulação sanguínea, melhorando a oxigenação do 
corpo e a eliminação das impurezas; tem ação anti-inflamatória; auxilia na 
diminuição de dores musculares, a partir do relaxamento da musculatura e 
consequente redução das dores e dos sintomas de cansaço (fadiga muscular); e 
alivia as tensões emocionais.

Dentro da tradição do yoga e da ayurveda, a automassagem é chamada de 
ABHYANGA, que significa “automassagem diária com óleo”. Ela estimula o nosso 
sistema linfático, responsável pelos principais processos purificadores em 
nossos corpos; atuam diretamente no sistema nervoso; nutrem o equilíbrio dos 
doshas; e desobstruem o fluxo energético do corpo.

Antes e durante a menstruação, é comum sentirmos as famosas cólicas. A 
automassagem auxilia na desintegração dos coágulos de sangue no útero.

Usar óleos naturais como: semente de uva, amêndoas, abacate, coco, girassol, 
gergelim, mostarda, milho etc.

Recomendam-se óleos vegetais e prensados a frio pois nutrem a pele e previnem 
o envelhecimento.
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Cuidado com a pressão do toque para não lesionar a pele, com hematomas, 
torções ou deixando marcas nos tecidos.

Cuidado também se houver ferimentos externos ou internos; ou se há a pre-
sença de um dispositivo intrauterino.

CUIDADO

BANHO DE ASSENTO

A origem do banho de assento é disputada: alguns historiadores dizem que vem 
da Europa, mas o fato da Europa ter os registros mais antigos datados não 
significa que em outras culturas não tenha existido a mesma prática.

Infelizmente, não temos muitas pesquisas científicas sobre os banhos de assento 
ou as vaporizações de útero, mas temos os relatos das mulheres que já o 
fizeram. Ainda assim, é comum encontrar médicos que recomendam banhos de 
assento para algumas questões não somente da saúde feminina, mas também 
da masculina.

O banho de assento é feito ao nos sentarmos em uma bacia de água morna, 
normalmente com infusão de ervas ou com a adição de bicarbonato de sódio ou 
vinagre de maçã.

Após o banho de assento, enxugar de leve com uma toalha macia e deixar a parte 
do corpo arejada, usando roupas que não abafem a região.

VAPORIZAÇÃO DO ÚTERO

Considerado um ritual energético, consiste em ferver um tanto de água, colocar 
num recipiente que retenha calor e adicionar ervas terapêuticas. Vale lembrar de 
colocar a intenção no momento de infusão das ervas, de maceração delas na 
água, e também ao criar um ambiente aconchegante e harmonizado.  

A mulher deve estar com uma saia longa rodada e sem calcinha, com um 
cobertor ou manta envolvendo todo o corpo, se acocorar ou encontrar uma 
banqueta para se posicionar em cima do preparado de ervas e ficar lá absorvendo 
o vapor que sobe através da sua vagina, na sauna íntima, até esfriar.

A mucosa vaginal é extremamente fina e sensível e possui grande capacidade de 
absorção. Qualquer substância em contato com a mucosa rapidamente cai na 
corrente sanguínea. Com a ação do calor local, maior absorção ainda. 

Nosso ventre guarda memórias ancestrais; mas também pode guardar muitas 
informações do inconsciente coletivo e de nossas memórias pessoais; em forma 
e emoções reprimidas, medos, memórias de abuso, desconexão, repressão, 
padrões limitantes e crenças arraigadas.
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BANHO DE ASSENTO

A origem do banho de assento é disputada: alguns historiadores dizem que vem 
da Europa, mas o fato da Europa ter os registros mais antigos datados não 
significa que em outras culturas não tenha existido a mesma prática.

Infelizmente, não temos muitas pesquisas científicas sobre os banhos de assento 
ou as vaporizações de útero, mas temos os relatos das mulheres que já o 
fizeram. Ainda assim, é comum encontrar médicos que recomendam banhos de 
assento para algumas questões não somente da saúde feminina, mas também 
da masculina.

O banho de assento é feito ao nos sentarmos em uma bacia de água morna, 
normalmente com infusão de ervas ou com a adição de bicarbonato de sódio ou 
vinagre de maçã.

Após o banho de assento, enxugar de leve com uma toalha macia e deixar a parte 
do corpo arejada, usando roupas que não abafem a região.

VAPORIZAÇÃO DO ÚTERO

Considerado um ritual energético, consiste em ferver um tanto de água, colocar 
num recipiente que retenha calor e adicionar ervas terapêuticas. Vale lembrar de 
colocar a intenção no momento de infusão das ervas, de maceração delas na 
água, e também ao criar um ambiente aconchegante e harmonizado.  

A mulher deve estar com uma saia longa rodada e sem calcinha, com um 
cobertor ou manta envolvendo todo o corpo, se acocorar ou encontrar uma 
banqueta para se posicionar em cima do preparado de ervas e ficar lá absorvendo 
o vapor que sobe através da sua vagina, na sauna íntima, até esfriar.

A mucosa vaginal é extremamente fina e sensível e possui grande capacidade de 
absorção. Qualquer substância em contato com a mucosa rapidamente cai na 
corrente sanguínea. Com a ação do calor local, maior absorção ainda. 

Nosso ventre guarda memórias ancestrais; mas também pode guardar muitas 
informações do inconsciente coletivo e de nossas memórias pessoais; em forma 
e emoções reprimidas, medos, memórias de abuso, desconexão, repressão, 
padrões limitantes e crenças arraigadas.

 

A vaporização não pode ser feita nas condições abaixo:

• Durante a menstruação ou qualquer tipo de sangramento.
• Infecções vaginais ou feridas abertas.
• Na gestação.

Caso haja qualquer outra alteração do corpo específica que contraindique 
contato com calor ou vapor.

ATENÇÃO
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56Nutrindo o Corpo

sa•ú•de
(latim salus, -utis) 

substantivo feminino

1. estado de bem-estar físico, mental e psicológico;
2. robustez; vigor.

Do que você se alimenta?

 Do que você nutre seu corpo?

  O que você inspira e sonha?

   Como você se alimenta?

    Como você mastiga?

     Como você reflete?

      Como você elimina?

       Como você processa?

               Como você absorve?

             Como você desapega?

A saúde do nosso corpo está essencialmente conectada a tudo que colocamos 
nele ou ingerimos/absorvemos através dele. Não há uma fórmula mágica – a 
nossa alimentação precisa atender às nossas necessidades biológicas em 
termos de nutrientes, e essas necessidades variam para cada organismo. Ainda 
assim, existe uma base em comum, especialmente pensando em uma alimen-
tação balanceada e pensada para os ciclos femininos.

NUTRIENTES IMPORTANTES PARA A NOSSA SAÚDE

ÁCIDO FÓLICO
Também conhecido como vitamina B9, é um nutriente essencial para gestantes 
no 1º trimestre, mulheres em idade fértil e mulheres que amamentam. Ele é 

importante também na manutenção da saúde do cérebro, podendo prevenir 
problemas como a depressão; no fortalecimento do sistema imunológico; e na 
prevenção de anemia e doenças cardíacas.

Fontes principais: vegetais folhosos verde escuros, leguminosas, spirulina, 
amêndoas, avelã, levedo de cerveja, cereais integrais

CÁLCIO
É importante para a saúde óssea, coagulação sanguínea, regulação das 
atividades musculares e equilíbrio do sistema nervoso. A absorção do cálcio no 
organismo é possível com a presença das vitaminas A, C, D e exposição direta e 
moderada ao sol.

Fontes principais: trigo | aveia | avelã | amêndoa | cenoura | espinafre | batata | 
mostarda | agrião | gergelim | repolho | cebola | nabo | dente de leão

FERRO
Mineral fundamental para o bom funcionamento das células, para a síntese de 
DNA e para o metabolismo energético, além de auxiliar na oxigenação dos 
tecidos e prevenir a anemia. O corpo humano produz o ferro endógeno, a partir 
da destruição de hemácias que liberam o metal para ser reutilizado pelo 
organismo, mas precisamos ingerir alimentos ricos em ferro para manter um 
bom índice do mineral no nosso corpo.

Fontes principais: coentro | espinafre | agrião | beterraba | leguminosas | tofu | 
uva passa | cereais integrais | verduras de folhas verdes | frutas frescas | melaço

A vitamina A demonstra maior absorção quando consumida junto com o ferro, e 
a vitamina C contribui para a melhor absorção do ferro.

ATENÇÃO: O tanino presente em chás, cafés, ervas e vinho tinto; o fitato, 
presente em algumas leguminosas, oleaginosas e cereais; e os oxalatos 
encontrados no espinafre, chocolate, cacau e beterraba podem dificultar a 
absorção de ferro. Em muitos casos, é possível reduzir a quantidade desses 
antinutrientes na alimentação. Feijões e outras leguminosas, por exemplo, 
devem ser deixados de molho na água (se possível com uma colher de sopa de 
vinagre de maçã) da noite para o dia antes de serem cozidos, para que possam 
liberar o fitato e aumentar o seu valor nutricional. Vegetais de folhas também 
podem ser imersos em água para reduzir oxalato de cálcio. Outros métodos 
possíveis para liberar os alimentos de anti-nutrientes são a germinação, a 
fermentação e o cozimento.

FÓSFORO
Outro mineral essencial para o funcionamento do corpo humano, intervêm na 
formação de tecidos, na produção hormonal e na absorção do cálcio. É 
importante para a energia nervosa, intelectual e sexual, além de ajudar na 
digestão, manter o cérebro saudável, auxiliar no controle dos batimentos 
cardíacos e ajudar na prevenção de doenças relacionadas ao envelhecimento.

Fontes principais: cereais | gérmen de trigo | alho | nozes | uvas | cenoura | 
gergelim | amêndoas | aipo | sementes (como girassol e abóboras) | amendoim | 
tofu | lentilhas | cogumelos

IODO
Mineral necessário para o funcionamento da glândula tireóide e tratamento de 
candidíase crônica e essencial no período de gravidez e lactação. O iodo é 
essencial para o crescimento, auxilia na eliminação de toxinas e é importante 
para o coração e outros órgãos, como fígado, rins e ovários.

Fontes principais: algas marinhas, sal marinho (em moderação)

MAGNÉSIO
Estimula a produção e manutenção enzimática, necessário para a absorção de 
cálcio, regenerador celular, equilibrante psíquico e do sistema parassimpático, 
auxilia na saúde do fígado e combate o envelhecimento. Auxilia no controle do 
estresse e alivia cólicas menstruais e dores de cabeça.

Fontes principais: banana | abacate | beterraba | quiabo | amêndoas | chia | 
linhaça | vegetais folhosos verde escuros | semente de abóbora | oleaginosas | 
leguminosas | soja | nozes | limão | sal marinho

ÔMEGA-3
Fundamental para gestantes e também de suma importância para o organismo, 
o ômega-3 tem ação antiinflamatória, fortalece o sistema imunológico, contribui 
para uma pele saudável, auxilia no controle da pressão arterial, promove a saúde 
cardiovascular, melhora o desempenho cognitivo, auxilia no tratamento da 
depressão e ajuda a reduzir os níveis de colesterol e triglicérides no sangue.

Fontes principais: algas marinhas | folhas verdes | óleos e sementes de linhaça e 
chia | nozes | azeite de oliva | óleo de coco
PROTEÍNA*
As proteínas exercem as mais diversas funções no corpo, participando inclusive 

da composição das nossas células. Elas proporcionam nitrogênio e aminoácidos, 
que são necessários para o crescimento, formação e preparação de nossos 
tecidos corporais (pele, músculos, cérebro etc), de nossos hormônios, anticorpos 
e enzimas, além de promover anticorpos e coagulação do sangue.

Fontes principais: leguminosas | frutas secas | nozes | levedo de cerveja | cereais 
integrais

*ATENÇÃO: As proteínas de origem animal (carnes, embutidos, ovos, leite e 
derivados) são difíceis de digerir e sobrecarregam o fígado. Alguns dos sintomas 
comuns do consumo dessas proteínas são corrimentos nasais, enjoo, dores 
abdominais, garganta inflamada, nervosismo, prisão de ventre ou diarreia, 
irritabilidade, cansaço e dor de cabeça. Se for consumir, consuma com 
moderação!

POTÁSSIO
Outro mineral essencial para o corpo, funciona como tônico cardíaco, nervoso e 
muscular, equilibra a água e as glândulas suprarrenais. É responsável pela 
comunicação entre nervos e músculos, auxilia a regulação do metabolismo, o 
balanço de líquidos, alívio de dores e combate ao estresse e à ansiedade.

Fontes principais: arroz | trigo | uva | banana | milho | pêra | repolho | melão | 
feijão branco | abacate | couve | espinafre | tomate | abóbora | cogumelo branco | 
beterraba | batata | cenoura | mamão

SELÊNIO
Elimina toxinas, é bom para saúde do ovário, contribui para o funcionamento da 
glândula tireóide, auxilia o sistema imunológico e combate o estresse. Além de 
diminuir a probabilidade de ocorrência de doenças cardiovasculares, 
desintoxicar o organismo e tem um forte efeito antioxidante.

Fontes principais: castanha-do-Pará | cogumelo | arroz | farinha de trigo

VITAMINA A
É a vitamina que escolhe alimentos de cores vivas para se alojar, e tem funções 
muito importantes relacionadas ao crescimento e à saúde da pele, das mucosas 
(sobretudo dos olhos) e da cicatrização, além de ajudar a resistir a infecções. 

Fontes principais: alface | cenouras | lentilhas | espinafre | alho | cebola | tomate 
| repolho | abóbora | nabos | cereais | frutas secas | azeites vegetais

VITAMINA B6
Especialmente importante durante o desenvolvimento de características sexuais 
secundárias (puberdade) e a menopausa. Auxiliam no crescimento e na 
manutenção saudável do sistema nervoso, da pele, dos olhos e da mucosa. 
Aumenta os níveis de dopamina, ajuda no controle do estresse e da depressão 
pós-parto e compulsão alimentar e alivia sintomas de TPM.

Fontes principais: cereais integrais | grão de bico | banana | levedo de cerveja

VITAMINA C
Antioxidante, a vitamina C é cicatrizante, antiinflamatória, regula a circulação e a 
saúde dos colágenos, dentes e ossos. Participa de várias reações metabólicas no 
organismo e é essencial para o bom funcionamento dos glóbulos brancos.

Fontes principais: laranja | limão | lima | tangerina | vegetais verdes | tomate | 
melão | mamão | pimentão | coentro | morango

VITAMINA D
Essencial para que o sangue absorva o cálcio e o fósforo, fortalece os dentes e 
ossos. Alivia os sintomas da TPM, além de prevenir sintomas da Síndrome do 
ovário Policístico e do câncer de mama.

Fontes principais: cogumelo funghi | exposição à luz solar (em moderação)

VITAMINA E
A vitamina da esfera genital, cardiovascular, neuromuscular e da pele. 
Antioxidante, protege os hormônios hipofisários, suprarrenais e sexuais, além 
das vitaminas A e F.

Fontes principais: cereais ( sobretudo nos gérmens) | azeites vegetais | nozes | 
verduras verdes | mandioca

VITAMINA F
Refere-se ao conjunto de três ácidos graxos poliinsaturados, uma vitamina 
antitóxica e importante para o intercâmbio celular. Sua carência produz 
dermatoses, problemas circulatórios, hepáticos, nervosos e pode predispor o 
câncer.

Fontes principais: azeites vegetais virgens prensados a frio | sementes de 
girassol e gergelim

ZINCO
Outro mineral essencial para a nossa saúde hormonal, além de nos proteger de 
um grande número de doenças e ajudar a combater outras que já se instalaram 
no organismo. Tem ação importante para a síntese de células imunológicas, é 
antioxidante e catalisa reações químicas que mantém as funções celulares do 
corpo, além de prevenir o câncer.

Fontes principais: feijão fradinho | grão-de-bico | lentilha | cacau | cereais 
integrais | semente de abóbora

O MAIS IMPORTANTE
Autoconhecimento é a chave para a nossa saúde, seja ela física, mental ou 
psicológica. É importante termos esse conhecimento dos nutrientes importantes 
para o nosso corpo, mas cada organismo é único e somente nós mesmas 
sabemos o impacto que determinado alimento tem em nosso corpo.

Cultive a presença quando você se alimenta – o que ingerimos é essencialmente 
aquilo que nos nutre, e isso vale tanto para comida quanto para energias, 
relações interpessoais, desejos, produtos para o corpo...

Consulte médicos especializados (da alopatia ou homeopatia, a preferência é 
sua) em uma frequência regular, realize os exames de rotina e acompanhe a sua 
saúde de forma próxima. O autoconhecimento não vem dissociado da autonomia 
e autonomia é poder.

Lembre-se: o seu corpo é a sua casa. Cuide dele com isso em mente.

RECOMENDAÇÃO PARA OS CICLOS MENSTRUAIS

15 DIAS antes da menstruação: 
– Reduzir a ingestão de sódio
– Fazer banhos de assento e vaporização do útero com ervas

7 DIAS antes da menstruação: 
– Evitar alimentos inflamatórios como açúcar, leite e derivados, farinhas 
refinadas, frituras e óleos de soja/milho/canola
– Desintoxicar o fígado (chá de dente de leão, picão ou boldo)
– Evitar bebidas alcóolicas
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sa•ú•de
(latim salus, -utis) 

substantivo feminino

1. estado de bem-estar físico, mental e psicológico;
2. robustez; vigor.

Do que você se alimenta?

 Do que você nutre seu corpo?

  O que você inspira e sonha?

   Como você se alimenta?

    Como você mastiga?

     Como você reflete?

      Como você elimina?

       Como você processa?

               Como você absorve?

             Como você desapega?

A saúde do nosso corpo está essencialmente conectada a tudo que colocamos 
nele ou ingerimos/absorvemos através dele. Não há uma fórmula mágica – a 
nossa alimentação precisa atender às nossas necessidades biológicas em 
termos de nutrientes, e essas necessidades variam para cada organismo. Ainda 
assim, existe uma base em comum, especialmente pensando em uma alimen-
tação balanceada e pensada para os ciclos femininos.

NUTRIENTES IMPORTANTES PARA A NOSSA SAÚDE

ÁCIDO FÓLICO
Também conhecido como vitamina B9, é um nutriente essencial para gestantes 
no 1º trimestre, mulheres em idade fértil e mulheres que amamentam. Ele é 

importante também na manutenção da saúde do cérebro, podendo prevenir 
problemas como a depressão; no fortalecimento do sistema imunológico; e na 
prevenção de anemia e doenças cardíacas.

Fontes principais: vegetais folhosos verde escuros, leguminosas, spirulina, 
amêndoas, avelã, levedo de cerveja, cereais integrais

CÁLCIO
É importante para a saúde óssea, coagulação sanguínea, regulação das 
atividades musculares e equilíbrio do sistema nervoso. A absorção do cálcio no 
organismo é possível com a presença das vitaminas A, C, D e exposição direta e 
moderada ao sol.

Fontes principais: trigo | aveia | avelã | amêndoa | cenoura | espinafre | batata | 
mostarda | agrião | gergelim | repolho | cebola | nabo | dente de leão

FERRO
Mineral fundamental para o bom funcionamento das células, para a síntese de 
DNA e para o metabolismo energético, além de auxiliar na oxigenação dos 
tecidos e prevenir a anemia. O corpo humano produz o ferro endógeno, a partir 
da destruição de hemácias que liberam o metal para ser reutilizado pelo 
organismo, mas precisamos ingerir alimentos ricos em ferro para manter um 
bom índice do mineral no nosso corpo.

Fontes principais: coentro | espinafre | agrião | beterraba | leguminosas | tofu | 
uva passa | cereais integrais | verduras de folhas verdes | frutas frescas | melaço

A vitamina A demonstra maior absorção quando consumida junto com o ferro, e 
a vitamina C contribui para a melhor absorção do ferro.

ATENÇÃO: O tanino presente em chás, cafés, ervas e vinho tinto; o fitato, 
presente em algumas leguminosas, oleaginosas e cereais; e os oxalatos 
encontrados no espinafre, chocolate, cacau e beterraba podem dificultar a 
absorção de ferro. Em muitos casos, é possível reduzir a quantidade desses 
antinutrientes na alimentação. Feijões e outras leguminosas, por exemplo, 
devem ser deixados de molho na água (se possível com uma colher de sopa de 
vinagre de maçã) da noite para o dia antes de serem cozidos, para que possam 
liberar o fitato e aumentar o seu valor nutricional. Vegetais de folhas também 
podem ser imersos em água para reduzir oxalato de cálcio. Outros métodos 
possíveis para liberar os alimentos de anti-nutrientes são a germinação, a 
fermentação e o cozimento.

FÓSFORO
Outro mineral essencial para o funcionamento do corpo humano, intervêm na 
formação de tecidos, na produção hormonal e na absorção do cálcio. É 
importante para a energia nervosa, intelectual e sexual, além de ajudar na 
digestão, manter o cérebro saudável, auxiliar no controle dos batimentos 
cardíacos e ajudar na prevenção de doenças relacionadas ao envelhecimento.

Fontes principais: cereais | gérmen de trigo | alho | nozes | uvas | cenoura | 
gergelim | amêndoas | aipo | sementes (como girassol e abóboras) | amendoim | 
tofu | lentilhas | cogumelos

IODO
Mineral necessário para o funcionamento da glândula tireóide e tratamento de 
candidíase crônica e essencial no período de gravidez e lactação. O iodo é 
essencial para o crescimento, auxilia na eliminação de toxinas e é importante 
para o coração e outros órgãos, como fígado, rins e ovários.

Fontes principais: algas marinhas, sal marinho (em moderação)

MAGNÉSIO
Estimula a produção e manutenção enzimática, necessário para a absorção de 
cálcio, regenerador celular, equilibrante psíquico e do sistema parassimpático, 
auxilia na saúde do fígado e combate o envelhecimento. Auxilia no controle do 
estresse e alivia cólicas menstruais e dores de cabeça.

Fontes principais: banana | abacate | beterraba | quiabo | amêndoas | chia | 
linhaça | vegetais folhosos verde escuros | semente de abóbora | oleaginosas | 
leguminosas | soja | nozes | limão | sal marinho

ÔMEGA-3
Fundamental para gestantes e também de suma importância para o organismo, 
o ômega-3 tem ação antiinflamatória, fortalece o sistema imunológico, contribui 
para uma pele saudável, auxilia no controle da pressão arterial, promove a saúde 
cardiovascular, melhora o desempenho cognitivo, auxilia no tratamento da 
depressão e ajuda a reduzir os níveis de colesterol e triglicérides no sangue.

Fontes principais: algas marinhas | folhas verdes | óleos e sementes de linhaça e 
chia | nozes | azeite de oliva | óleo de coco
PROTEÍNA*
As proteínas exercem as mais diversas funções no corpo, participando inclusive 

da composição das nossas células. Elas proporcionam nitrogênio e aminoácidos, 
que são necessários para o crescimento, formação e preparação de nossos 
tecidos corporais (pele, músculos, cérebro etc), de nossos hormônios, anticorpos 
e enzimas, além de promover anticorpos e coagulação do sangue.

Fontes principais: leguminosas | frutas secas | nozes | levedo de cerveja | cereais 
integrais

*ATENÇÃO: As proteínas de origem animal (carnes, embutidos, ovos, leite e 
derivados) são difíceis de digerir e sobrecarregam o fígado. Alguns dos sintomas 
comuns do consumo dessas proteínas são corrimentos nasais, enjoo, dores 
abdominais, garganta inflamada, nervosismo, prisão de ventre ou diarreia, 
irritabilidade, cansaço e dor de cabeça. Se for consumir, consuma com 
moderação!

POTÁSSIO
Outro mineral essencial para o corpo, funciona como tônico cardíaco, nervoso e 
muscular, equilibra a água e as glândulas suprarrenais. É responsável pela 
comunicação entre nervos e músculos, auxilia a regulação do metabolismo, o 
balanço de líquidos, alívio de dores e combate ao estresse e à ansiedade.

Fontes principais: arroz | trigo | uva | banana | milho | pêra | repolho | melão | 
feijão branco | abacate | couve | espinafre | tomate | abóbora | cogumelo branco | 
beterraba | batata | cenoura | mamão

SELÊNIO
Elimina toxinas, é bom para saúde do ovário, contribui para o funcionamento da 
glândula tireóide, auxilia o sistema imunológico e combate o estresse. Além de 
diminuir a probabilidade de ocorrência de doenças cardiovasculares, 
desintoxicar o organismo e tem um forte efeito antioxidante.

Fontes principais: castanha-do-Pará | cogumelo | arroz | farinha de trigo

VITAMINA A
É a vitamina que escolhe alimentos de cores vivas para se alojar, e tem funções 
muito importantes relacionadas ao crescimento e à saúde da pele, das mucosas 
(sobretudo dos olhos) e da cicatrização, além de ajudar a resistir a infecções. 

Fontes principais: alface | cenouras | lentilhas | espinafre | alho | cebola | tomate 
| repolho | abóbora | nabos | cereais | frutas secas | azeites vegetais

VITAMINA B6
Especialmente importante durante o desenvolvimento de características sexuais 
secundárias (puberdade) e a menopausa. Auxiliam no crescimento e na 
manutenção saudável do sistema nervoso, da pele, dos olhos e da mucosa. 
Aumenta os níveis de dopamina, ajuda no controle do estresse e da depressão 
pós-parto e compulsão alimentar e alivia sintomas de TPM.

Fontes principais: cereais integrais | grão de bico | banana | levedo de cerveja

VITAMINA C
Antioxidante, a vitamina C é cicatrizante, antiinflamatória, regula a circulação e a 
saúde dos colágenos, dentes e ossos. Participa de várias reações metabólicas no 
organismo e é essencial para o bom funcionamento dos glóbulos brancos.

Fontes principais: laranja | limão | lima | tangerina | vegetais verdes | tomate | 
melão | mamão | pimentão | coentro | morango

VITAMINA D
Essencial para que o sangue absorva o cálcio e o fósforo, fortalece os dentes e 
ossos. Alivia os sintomas da TPM, além de prevenir sintomas da Síndrome do 
ovário Policístico e do câncer de mama.

Fontes principais: cogumelo funghi | exposição à luz solar (em moderação)

VITAMINA E
A vitamina da esfera genital, cardiovascular, neuromuscular e da pele. 
Antioxidante, protege os hormônios hipofisários, suprarrenais e sexuais, além 
das vitaminas A e F.

Fontes principais: cereais ( sobretudo nos gérmens) | azeites vegetais | nozes | 
verduras verdes | mandioca

VITAMINA F
Refere-se ao conjunto de três ácidos graxos poliinsaturados, uma vitamina 
antitóxica e importante para o intercâmbio celular. Sua carência produz 
dermatoses, problemas circulatórios, hepáticos, nervosos e pode predispor o 
câncer.

Fontes principais: azeites vegetais virgens prensados a frio | sementes de 
girassol e gergelim

ZINCO
Outro mineral essencial para a nossa saúde hormonal, além de nos proteger de 
um grande número de doenças e ajudar a combater outras que já se instalaram 
no organismo. Tem ação importante para a síntese de células imunológicas, é 
antioxidante e catalisa reações químicas que mantém as funções celulares do 
corpo, além de prevenir o câncer.

Fontes principais: feijão fradinho | grão-de-bico | lentilha | cacau | cereais 
integrais | semente de abóbora

O MAIS IMPORTANTE
Autoconhecimento é a chave para a nossa saúde, seja ela física, mental ou 
psicológica. É importante termos esse conhecimento dos nutrientes importantes 
para o nosso corpo, mas cada organismo é único e somente nós mesmas 
sabemos o impacto que determinado alimento tem em nosso corpo.

Cultive a presença quando você se alimenta – o que ingerimos é essencialmente 
aquilo que nos nutre, e isso vale tanto para comida quanto para energias, 
relações interpessoais, desejos, produtos para o corpo...

Consulte médicos especializados (da alopatia ou homeopatia, a preferência é 
sua) em uma frequência regular, realize os exames de rotina e acompanhe a sua 
saúde de forma próxima. O autoconhecimento não vem dissociado da autonomia 
e autonomia é poder.

Lembre-se: o seu corpo é a sua casa. Cuide dele com isso em mente.

RECOMENDAÇÃO PARA OS CICLOS MENSTRUAIS

15 DIAS antes da menstruação: 
– Reduzir a ingestão de sódio
– Fazer banhos de assento e vaporização do útero com ervas

7 DIAS antes da menstruação: 
– Evitar alimentos inflamatórios como açúcar, leite e derivados, farinhas 
refinadas, frituras e óleos de soja/milho/canola
– Desintoxicar o fígado (chá de dente de leão, picão ou boldo)
– Evitar bebidas alcóolicas
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sa•ú•de
(latim salus, -utis) 

substantivo feminino

1. estado de bem-estar físico, mental e psicológico;
2. robustez; vigor.

Do que você se alimenta?

 Do que você nutre seu corpo?

  O que você inspira e sonha?

   Como você se alimenta?

    Como você mastiga?

     Como você reflete?

      Como você elimina?

       Como você processa?

               Como você absorve?

             Como você desapega?

A saúde do nosso corpo está essencialmente conectada a tudo que colocamos 
nele ou ingerimos/absorvemos através dele. Não há uma fórmula mágica – a 
nossa alimentação precisa atender às nossas necessidades biológicas em 
termos de nutrientes, e essas necessidades variam para cada organismo. Ainda 
assim, existe uma base em comum, especialmente pensando em uma alimen-
tação balanceada e pensada para os ciclos femininos.

NUTRIENTES IMPORTANTES PARA A NOSSA SAÚDE

ÁCIDO FÓLICO
Também conhecido como vitamina B9, é um nutriente essencial para gestantes 
no 1º trimestre, mulheres em idade fértil e mulheres que amamentam. Ele é 

importante também na manutenção da saúde do cérebro, podendo prevenir 
problemas como a depressão; no fortalecimento do sistema imunológico; e na 
prevenção de anemia e doenças cardíacas.

Fontes principais: vegetais folhosos verde escuros, leguminosas, spirulina, 
amêndoas, avelã, levedo de cerveja, cereais integrais

CÁLCIO
É importante para a saúde óssea, coagulação sanguínea, regulação das 
atividades musculares e equilíbrio do sistema nervoso. A absorção do cálcio no 
organismo é possível com a presença das vitaminas A, C, D e exposição direta e 
moderada ao sol.

Fontes principais: trigo | aveia | avelã | amêndoa | cenoura | espinafre | batata | 
mostarda | agrião | gergelim | repolho | cebola | nabo | dente de leão

FERRO
Mineral fundamental para o bom funcionamento das células, para a síntese de 
DNA e para o metabolismo energético, além de auxiliar na oxigenação dos 
tecidos e prevenir a anemia. O corpo humano produz o ferro endógeno, a partir 
da destruição de hemácias que liberam o metal para ser reutilizado pelo 
organismo, mas precisamos ingerir alimentos ricos em ferro para manter um 
bom índice do mineral no nosso corpo.

Fontes principais: coentro | espinafre | agrião | beterraba | leguminosas | tofu | 
uva passa | cereais integrais | verduras de folhas verdes | frutas frescas | melaço

A vitamina A demonstra maior absorção quando consumida junto com o ferro, e 
a vitamina C contribui para a melhor absorção do ferro.

ATENÇÃO: O tanino presente em chás, cafés, ervas e vinho tinto; o fitato, 
presente em algumas leguminosas, oleaginosas e cereais; e os oxalatos 
encontrados no espinafre, chocolate, cacau e beterraba podem dificultar a 
absorção de ferro. Em muitos casos, é possível reduzir a quantidade desses 
antinutrientes na alimentação. Feijões e outras leguminosas, por exemplo, 
devem ser deixados de molho na água (se possível com uma colher de sopa de 
vinagre de maçã) da noite para o dia antes de serem cozidos, para que possam 
liberar o fitato e aumentar o seu valor nutricional. Vegetais de folhas também 
podem ser imersos em água para reduzir oxalato de cálcio. Outros métodos 
possíveis para liberar os alimentos de anti-nutrientes são a germinação, a 
fermentação e o cozimento.

FÓSFORO
Outro mineral essencial para o funcionamento do corpo humano, intervêm na 
formação de tecidos, na produção hormonal e na absorção do cálcio. É 
importante para a energia nervosa, intelectual e sexual, além de ajudar na 
digestão, manter o cérebro saudável, auxiliar no controle dos batimentos 
cardíacos e ajudar na prevenção de doenças relacionadas ao envelhecimento.

Fontes principais: cereais | gérmen de trigo | alho | nozes | uvas | cenoura | 
gergelim | amêndoas | aipo | sementes (como girassol e abóboras) | amendoim | 
tofu | lentilhas | cogumelos

IODO
Mineral necessário para o funcionamento da glândula tireóide e tratamento de 
candidíase crônica e essencial no período de gravidez e lactação. O iodo é 
essencial para o crescimento, auxilia na eliminação de toxinas e é importante 
para o coração e outros órgãos, como fígado, rins e ovários.

Fontes principais: algas marinhas, sal marinho (em moderação)

MAGNÉSIO
Estimula a produção e manutenção enzimática, necessário para a absorção de 
cálcio, regenerador celular, equilibrante psíquico e do sistema parassimpático, 
auxilia na saúde do fígado e combate o envelhecimento. Auxilia no controle do 
estresse e alivia cólicas menstruais e dores de cabeça.

Fontes principais: banana | abacate | beterraba | quiabo | amêndoas | chia | 
linhaça | vegetais folhosos verde escuros | semente de abóbora | oleaginosas | 
leguminosas | soja | nozes | limão | sal marinho

ÔMEGA-3
Fundamental para gestantes e também de suma importância para o organismo, 
o ômega-3 tem ação antiinflamatória, fortalece o sistema imunológico, contribui 
para uma pele saudável, auxilia no controle da pressão arterial, promove a saúde 
cardiovascular, melhora o desempenho cognitivo, auxilia no tratamento da 
depressão e ajuda a reduzir os níveis de colesterol e triglicérides no sangue.

Fontes principais: algas marinhas | folhas verdes | óleos e sementes de linhaça e 
chia | nozes | azeite de oliva | óleo de coco
PROTEÍNA*
As proteínas exercem as mais diversas funções no corpo, participando inclusive 

da composição das nossas células. Elas proporcionam nitrogênio e aminoácidos, 
que são necessários para o crescimento, formação e preparação de nossos 
tecidos corporais (pele, músculos, cérebro etc), de nossos hormônios, anticorpos 
e enzimas, além de promover anticorpos e coagulação do sangue.

Fontes principais: leguminosas | frutas secas | nozes | levedo de cerveja | cereais 
integrais

*ATENÇÃO: As proteínas de origem animal (carnes, embutidos, ovos, leite e 
derivados) são difíceis de digerir e sobrecarregam o fígado. Alguns dos sintomas 
comuns do consumo dessas proteínas são corrimentos nasais, enjoo, dores 
abdominais, garganta inflamada, nervosismo, prisão de ventre ou diarreia, 
irritabilidade, cansaço e dor de cabeça. Se for consumir, consuma com 
moderação!

POTÁSSIO
Outro mineral essencial para o corpo, funciona como tônico cardíaco, nervoso e 
muscular, equilibra a água e as glândulas suprarrenais. É responsável pela 
comunicação entre nervos e músculos, auxilia a regulação do metabolismo, o 
balanço de líquidos, alívio de dores e combate ao estresse e à ansiedade.

Fontes principais: arroz | trigo | uva | banana | milho | pêra | repolho | melão | 
feijão branco | abacate | couve | espinafre | tomate | abóbora | cogumelo branco | 
beterraba | batata | cenoura | mamão

SELÊNIO
Elimina toxinas, é bom para saúde do ovário, contribui para o funcionamento da 
glândula tireóide, auxilia o sistema imunológico e combate o estresse. Além de 
diminuir a probabilidade de ocorrência de doenças cardiovasculares, 
desintoxicar o organismo e tem um forte efeito antioxidante.

Fontes principais: castanha-do-Pará | cogumelo | arroz | farinha de trigo

VITAMINA A
É a vitamina que escolhe alimentos de cores vivas para se alojar, e tem funções 
muito importantes relacionadas ao crescimento e à saúde da pele, das mucosas 
(sobretudo dos olhos) e da cicatrização, além de ajudar a resistir a infecções. 

Fontes principais: alface | cenouras | lentilhas | espinafre | alho | cebola | tomate 
| repolho | abóbora | nabos | cereais | frutas secas | azeites vegetais

VITAMINA B6
Especialmente importante durante o desenvolvimento de características sexuais 
secundárias (puberdade) e a menopausa. Auxiliam no crescimento e na 
manutenção saudável do sistema nervoso, da pele, dos olhos e da mucosa. 
Aumenta os níveis de dopamina, ajuda no controle do estresse e da depressão 
pós-parto e compulsão alimentar e alivia sintomas de TPM.

Fontes principais: cereais integrais | grão de bico | banana | levedo de cerveja

VITAMINA C
Antioxidante, a vitamina C é cicatrizante, antiinflamatória, regula a circulação e a 
saúde dos colágenos, dentes e ossos. Participa de várias reações metabólicas no 
organismo e é essencial para o bom funcionamento dos glóbulos brancos.

Fontes principais: laranja | limão | lima | tangerina | vegetais verdes | tomate | 
melão | mamão | pimentão | coentro | morango

VITAMINA D
Essencial para que o sangue absorva o cálcio e o fósforo, fortalece os dentes e 
ossos. Alivia os sintomas da TPM, além de prevenir sintomas da Síndrome do 
ovário Policístico e do câncer de mama.

Fontes principais: cogumelo funghi | exposição à luz solar (em moderação)

VITAMINA E
A vitamina da esfera genital, cardiovascular, neuromuscular e da pele. 
Antioxidante, protege os hormônios hipofisários, suprarrenais e sexuais, além 
das vitaminas A e F.

Fontes principais: cereais ( sobretudo nos gérmens) | azeites vegetais | nozes | 
verduras verdes | mandioca

VITAMINA F
Refere-se ao conjunto de três ácidos graxos poliinsaturados, uma vitamina 
antitóxica e importante para o intercâmbio celular. Sua carência produz 
dermatoses, problemas circulatórios, hepáticos, nervosos e pode predispor o 
câncer.

Fontes principais: azeites vegetais virgens prensados a frio | sementes de 
girassol e gergelim

ZINCO
Outro mineral essencial para a nossa saúde hormonal, além de nos proteger de 
um grande número de doenças e ajudar a combater outras que já se instalaram 
no organismo. Tem ação importante para a síntese de células imunológicas, é 
antioxidante e catalisa reações químicas que mantém as funções celulares do 
corpo, além de prevenir o câncer.

Fontes principais: feijão fradinho | grão-de-bico | lentilha | cacau | cereais 
integrais | semente de abóbora

O MAIS IMPORTANTE
Autoconhecimento é a chave para a nossa saúde, seja ela física, mental ou 
psicológica. É importante termos esse conhecimento dos nutrientes importantes 
para o nosso corpo, mas cada organismo é único e somente nós mesmas 
sabemos o impacto que determinado alimento tem em nosso corpo.

Cultive a presença quando você se alimenta – o que ingerimos é essencialmente 
aquilo que nos nutre, e isso vale tanto para comida quanto para energias, 
relações interpessoais, desejos, produtos para o corpo...

Consulte médicos especializados (da alopatia ou homeopatia, a preferência é 
sua) em uma frequência regular, realize os exames de rotina e acompanhe a sua 
saúde de forma próxima. O autoconhecimento não vem dissociado da autonomia 
e autonomia é poder.

Lembre-se: o seu corpo é a sua casa. Cuide dele com isso em mente.

RECOMENDAÇÃO PARA OS CICLOS MENSTRUAIS

15 DIAS antes da menstruação: 
– Reduzir a ingestão de sódio
– Fazer banhos de assento e vaporização do útero com ervas

7 DIAS antes da menstruação: 
– Evitar alimentos inflamatórios como açúcar, leite e derivados, farinhas 
refinadas, frituras e óleos de soja/milho/canola
– Desintoxicar o fígado (chá de dente de leão, picão ou boldo)
– Evitar bebidas alcóolicas
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sa•ú•de
(latim salus, -utis) 

substantivo feminino

1. estado de bem-estar físico, mental e psicológico;
2. robustez; vigor.

Do que você se alimenta?

 Do que você nutre seu corpo?

  O que você inspira e sonha?

   Como você se alimenta?

    Como você mastiga?

     Como você reflete?

      Como você elimina?

       Como você processa?

               Como você absorve?

             Como você desapega?

A saúde do nosso corpo está essencialmente conectada a tudo que colocamos 
nele ou ingerimos/absorvemos através dele. Não há uma fórmula mágica – a 
nossa alimentação precisa atender às nossas necessidades biológicas em 
termos de nutrientes, e essas necessidades variam para cada organismo. Ainda 
assim, existe uma base em comum, especialmente pensando em uma alimen-
tação balanceada e pensada para os ciclos femininos.

NUTRIENTES IMPORTANTES PARA A NOSSA SAÚDE

ÁCIDO FÓLICO
Também conhecido como vitamina B9, é um nutriente essencial para gestantes 
no 1º trimestre, mulheres em idade fértil e mulheres que amamentam. Ele é 

importante também na manutenção da saúde do cérebro, podendo prevenir 
problemas como a depressão; no fortalecimento do sistema imunológico; e na 
prevenção de anemia e doenças cardíacas.

Fontes principais: vegetais folhosos verde escuros, leguminosas, spirulina, 
amêndoas, avelã, levedo de cerveja, cereais integrais

CÁLCIO
É importante para a saúde óssea, coagulação sanguínea, regulação das 
atividades musculares e equilíbrio do sistema nervoso. A absorção do cálcio no 
organismo é possível com a presença das vitaminas A, C, D e exposição direta e 
moderada ao sol.

Fontes principais: trigo | aveia | avelã | amêndoa | cenoura | espinafre | batata | 
mostarda | agrião | gergelim | repolho | cebola | nabo | dente de leão

FERRO
Mineral fundamental para o bom funcionamento das células, para a síntese de 
DNA e para o metabolismo energético, além de auxiliar na oxigenação dos 
tecidos e prevenir a anemia. O corpo humano produz o ferro endógeno, a partir 
da destruição de hemácias que liberam o metal para ser reutilizado pelo 
organismo, mas precisamos ingerir alimentos ricos em ferro para manter um 
bom índice do mineral no nosso corpo.

Fontes principais: coentro | espinafre | agrião | beterraba | leguminosas | tofu | 
uva passa | cereais integrais | verduras de folhas verdes | frutas frescas | melaço

A vitamina A demonstra maior absorção quando consumida junto com o ferro, e 
a vitamina C contribui para a melhor absorção do ferro.

ATENÇÃO: O tanino presente em chás, cafés, ervas e vinho tinto; o fitato, 
presente em algumas leguminosas, oleaginosas e cereais; e os oxalatos 
encontrados no espinafre, chocolate, cacau e beterraba podem dificultar a 
absorção de ferro. Em muitos casos, é possível reduzir a quantidade desses 
antinutrientes na alimentação. Feijões e outras leguminosas, por exemplo, 
devem ser deixados de molho na água (se possível com uma colher de sopa de 
vinagre de maçã) da noite para o dia antes de serem cozidos, para que possam 
liberar o fitato e aumentar o seu valor nutricional. Vegetais de folhas também 
podem ser imersos em água para reduzir oxalato de cálcio. Outros métodos 
possíveis para liberar os alimentos de anti-nutrientes são a germinação, a 
fermentação e o cozimento.

FÓSFORO
Outro mineral essencial para o funcionamento do corpo humano, intervêm na 
formação de tecidos, na produção hormonal e na absorção do cálcio. É 
importante para a energia nervosa, intelectual e sexual, além de ajudar na 
digestão, manter o cérebro saudável, auxiliar no controle dos batimentos 
cardíacos e ajudar na prevenção de doenças relacionadas ao envelhecimento.

Fontes principais: cereais | gérmen de trigo | alho | nozes | uvas | cenoura | 
gergelim | amêndoas | aipo | sementes (como girassol e abóboras) | amendoim | 
tofu | lentilhas | cogumelos

IODO
Mineral necessário para o funcionamento da glândula tireóide e tratamento de 
candidíase crônica e essencial no período de gravidez e lactação. O iodo é 
essencial para o crescimento, auxilia na eliminação de toxinas e é importante 
para o coração e outros órgãos, como fígado, rins e ovários.

Fontes principais: algas marinhas, sal marinho (em moderação)

MAGNÉSIO
Estimula a produção e manutenção enzimática, necessário para a absorção de 
cálcio, regenerador celular, equilibrante psíquico e do sistema parassimpático, 
auxilia na saúde do fígado e combate o envelhecimento. Auxilia no controle do 
estresse e alivia cólicas menstruais e dores de cabeça.

Fontes principais: banana | abacate | beterraba | quiabo | amêndoas | chia | 
linhaça | vegetais folhosos verde escuros | semente de abóbora | oleaginosas | 
leguminosas | soja | nozes | limão | sal marinho

ÔMEGA-3
Fundamental para gestantes e também de suma importância para o organismo, 
o ômega-3 tem ação antiinflamatória, fortalece o sistema imunológico, contribui 
para uma pele saudável, auxilia no controle da pressão arterial, promove a saúde 
cardiovascular, melhora o desempenho cognitivo, auxilia no tratamento da 
depressão e ajuda a reduzir os níveis de colesterol e triglicérides no sangue.

Fontes principais: algas marinhas | folhas verdes | óleos e sementes de linhaça e 
chia | nozes | azeite de oliva | óleo de coco
PROTEÍNA*
As proteínas exercem as mais diversas funções no corpo, participando inclusive 

da composição das nossas células. Elas proporcionam nitrogênio e aminoácidos, 
que são necessários para o crescimento, formação e preparação de nossos 
tecidos corporais (pele, músculos, cérebro etc), de nossos hormônios, anticorpos 
e enzimas, além de promover anticorpos e coagulação do sangue.

Fontes principais: leguminosas | frutas secas | nozes | levedo de cerveja | cereais 
integrais

*ATENÇÃO: As proteínas de origem animal (carnes, embutidos, ovos, leite e 
derivados) são difíceis de digerir e sobrecarregam o fígado. Alguns dos sintomas 
comuns do consumo dessas proteínas são corrimentos nasais, enjoo, dores 
abdominais, garganta inflamada, nervosismo, prisão de ventre ou diarreia, 
irritabilidade, cansaço e dor de cabeça. Se for consumir, consuma com 
moderação!

POTÁSSIO
Outro mineral essencial para o corpo, funciona como tônico cardíaco, nervoso e 
muscular, equilibra a água e as glândulas suprarrenais. É responsável pela 
comunicação entre nervos e músculos, auxilia a regulação do metabolismo, o 
balanço de líquidos, alívio de dores e combate ao estresse e à ansiedade.

Fontes principais: arroz | trigo | uva | banana | milho | pêra | repolho | melão | 
feijão branco | abacate | couve | espinafre | tomate | abóbora | cogumelo branco | 
beterraba | batata | cenoura | mamão

SELÊNIO
Elimina toxinas, é bom para saúde do ovário, contribui para o funcionamento da 
glândula tireóide, auxilia o sistema imunológico e combate o estresse. Além de 
diminuir a probabilidade de ocorrência de doenças cardiovasculares, 
desintoxicar o organismo e tem um forte efeito antioxidante.

Fontes principais: castanha-do-Pará | cogumelo | arroz | farinha de trigo

VITAMINA A
É a vitamina que escolhe alimentos de cores vivas para se alojar, e tem funções 
muito importantes relacionadas ao crescimento e à saúde da pele, das mucosas 
(sobretudo dos olhos) e da cicatrização, além de ajudar a resistir a infecções. 

Fontes principais: alface | cenouras | lentilhas | espinafre | alho | cebola | tomate 
| repolho | abóbora | nabos | cereais | frutas secas | azeites vegetais

VITAMINA B6
Especialmente importante durante o desenvolvimento de características sexuais 
secundárias (puberdade) e a menopausa. Auxiliam no crescimento e na 
manutenção saudável do sistema nervoso, da pele, dos olhos e da mucosa. 
Aumenta os níveis de dopamina, ajuda no controle do estresse e da depressão 
pós-parto e compulsão alimentar e alivia sintomas de TPM.

Fontes principais: cereais integrais | grão de bico | banana | levedo de cerveja

VITAMINA C
Antioxidante, a vitamina C é cicatrizante, antiinflamatória, regula a circulação e a 
saúde dos colágenos, dentes e ossos. Participa de várias reações metabólicas no 
organismo e é essencial para o bom funcionamento dos glóbulos brancos.

Fontes principais: laranja | limão | lima | tangerina | vegetais verdes | tomate | 
melão | mamão | pimentão | coentro | morango

VITAMINA D
Essencial para que o sangue absorva o cálcio e o fósforo, fortalece os dentes e 
ossos. Alivia os sintomas da TPM, além de prevenir sintomas da Síndrome do 
ovário Policístico e do câncer de mama.

Fontes principais: cogumelo funghi | exposição à luz solar (em moderação)

VITAMINA E
A vitamina da esfera genital, cardiovascular, neuromuscular e da pele. 
Antioxidante, protege os hormônios hipofisários, suprarrenais e sexuais, além 
das vitaminas A e F.

Fontes principais: cereais ( sobretudo nos gérmens) | azeites vegetais | nozes | 
verduras verdes | mandioca

VITAMINA F
Refere-se ao conjunto de três ácidos graxos poliinsaturados, uma vitamina 
antitóxica e importante para o intercâmbio celular. Sua carência produz 
dermatoses, problemas circulatórios, hepáticos, nervosos e pode predispor o 
câncer.

Fontes principais: azeites vegetais virgens prensados a frio | sementes de 
girassol e gergelim

ZINCO
Outro mineral essencial para a nossa saúde hormonal, além de nos proteger de 
um grande número de doenças e ajudar a combater outras que já se instalaram 
no organismo. Tem ação importante para a síntese de células imunológicas, é 
antioxidante e catalisa reações químicas que mantém as funções celulares do 
corpo, além de prevenir o câncer.

Fontes principais: feijão fradinho | grão-de-bico | lentilha | cacau | cereais 
integrais | semente de abóbora

O MAIS IMPORTANTE
Autoconhecimento é a chave para a nossa saúde, seja ela física, mental ou 
psicológica. É importante termos esse conhecimento dos nutrientes importantes 
para o nosso corpo, mas cada organismo é único e somente nós mesmas 
sabemos o impacto que determinado alimento tem em nosso corpo.

Cultive a presença quando você se alimenta – o que ingerimos é essencialmente 
aquilo que nos nutre, e isso vale tanto para comida quanto para energias, 
relações interpessoais, desejos, produtos para o corpo...

Consulte médicos especializados (da alopatia ou homeopatia, a preferência é 
sua) em uma frequência regular, realize os exames de rotina e acompanhe a sua 
saúde de forma próxima. O autoconhecimento não vem dissociado da autonomia 
e autonomia é poder.

Lembre-se: o seu corpo é a sua casa. Cuide dele com isso em mente.

RECOMENDAÇÃO PARA OS CICLOS MENSTRUAIS

15 DIAS antes da menstruação: 
– Reduzir a ingestão de sódio
– Fazer banhos de assento e vaporização do útero com ervas

7 DIAS antes da menstruação: 
– Evitar alimentos inflamatórios como açúcar, leite e derivados, farinhas 
refinadas, frituras e óleos de soja/milho/canola
– Desintoxicar o fígado (chá de dente de leão, picão ou boldo)
– Evitar bebidas alcóolicas



sa•ú•de
(latim salus, -utis) 

substantivo feminino

1. estado de bem-estar físico, mental e psicológico;
2. robustez; vigor.

Do que você se alimenta?

 Do que você nutre seu corpo?

  O que você inspira e sonha?

   Como você se alimenta?

    Como você mastiga?

     Como você reflete?

      Como você elimina?

       Como você processa?

               Como você absorve?

             Como você desapega?

A saúde do nosso corpo está essencialmente conectada a tudo que colocamos 
nele ou ingerimos/absorvemos através dele. Não há uma fórmula mágica – a 
nossa alimentação precisa atender às nossas necessidades biológicas em 
termos de nutrientes, e essas necessidades variam para cada organismo. Ainda 
assim, existe uma base em comum, especialmente pensando em uma alimen-
tação balanceada e pensada para os ciclos femininos.

NUTRIENTES IMPORTANTES PARA A NOSSA SAÚDE

ÁCIDO FÓLICO
Também conhecido como vitamina B9, é um nutriente essencial para gestantes 
no 1º trimestre, mulheres em idade fértil e mulheres que amamentam. Ele é 

importante também na manutenção da saúde do cérebro, podendo prevenir 
problemas como a depressão; no fortalecimento do sistema imunológico; e na 
prevenção de anemia e doenças cardíacas.

Fontes principais: vegetais folhosos verde escuros, leguminosas, spirulina, 
amêndoas, avelã, levedo de cerveja, cereais integrais

CÁLCIO
É importante para a saúde óssea, coagulação sanguínea, regulação das 
atividades musculares e equilíbrio do sistema nervoso. A absorção do cálcio no 
organismo é possível com a presença das vitaminas A, C, D e exposição direta e 
moderada ao sol.

Fontes principais: trigo | aveia | avelã | amêndoa | cenoura | espinafre | batata | 
mostarda | agrião | gergelim | repolho | cebola | nabo | dente de leão

FERRO
Mineral fundamental para o bom funcionamento das células, para a síntese de 
DNA e para o metabolismo energético, além de auxiliar na oxigenação dos 
tecidos e prevenir a anemia. O corpo humano produz o ferro endógeno, a partir 
da destruição de hemácias que liberam o metal para ser reutilizado pelo 
organismo, mas precisamos ingerir alimentos ricos em ferro para manter um 
bom índice do mineral no nosso corpo.

Fontes principais: coentro | espinafre | agrião | beterraba | leguminosas | tofu | 
uva passa | cereais integrais | verduras de folhas verdes | frutas frescas | melaço

A vitamina A demonstra maior absorção quando consumida junto com o ferro, e 
a vitamina C contribui para a melhor absorção do ferro.

ATENÇÃO: O tanino presente em chás, cafés, ervas e vinho tinto; o fitato, 
presente em algumas leguminosas, oleaginosas e cereais; e os oxalatos 
encontrados no espinafre, chocolate, cacau e beterraba podem dificultar a 
absorção de ferro. Em muitos casos, é possível reduzir a quantidade desses 
antinutrientes na alimentação. Feijões e outras leguminosas, por exemplo, 
devem ser deixados de molho na água (se possível com uma colher de sopa de 
vinagre de maçã) da noite para o dia antes de serem cozidos, para que possam 
liberar o fitato e aumentar o seu valor nutricional. Vegetais de folhas também 
podem ser imersos em água para reduzir oxalato de cálcio. Outros métodos 
possíveis para liberar os alimentos de anti-nutrientes são a germinação, a 
fermentação e o cozimento.

FÓSFORO
Outro mineral essencial para o funcionamento do corpo humano, intervêm na 
formação de tecidos, na produção hormonal e na absorção do cálcio. É 
importante para a energia nervosa, intelectual e sexual, além de ajudar na 
digestão, manter o cérebro saudável, auxiliar no controle dos batimentos 
cardíacos e ajudar na prevenção de doenças relacionadas ao envelhecimento.

Fontes principais: cereais | gérmen de trigo | alho | nozes | uvas | cenoura | 
gergelim | amêndoas | aipo | sementes (como girassol e abóboras) | amendoim | 
tofu | lentilhas | cogumelos

IODO
Mineral necessário para o funcionamento da glândula tireóide e tratamento de 
candidíase crônica e essencial no período de gravidez e lactação. O iodo é 
essencial para o crescimento, auxilia na eliminação de toxinas e é importante 
para o coração e outros órgãos, como fígado, rins e ovários.

Fontes principais: algas marinhas, sal marinho (em moderação)

MAGNÉSIO
Estimula a produção e manutenção enzimática, necessário para a absorção de 
cálcio, regenerador celular, equilibrante psíquico e do sistema parassimpático, 
auxilia na saúde do fígado e combate o envelhecimento. Auxilia no controle do 
estresse e alivia cólicas menstruais e dores de cabeça.

Fontes principais: banana | abacate | beterraba | quiabo | amêndoas | chia | 
linhaça | vegetais folhosos verde escuros | semente de abóbora | oleaginosas | 
leguminosas | soja | nozes | limão | sal marinho

ÔMEGA-3
Fundamental para gestantes e também de suma importância para o organismo, 
o ômega-3 tem ação antiinflamatória, fortalece o sistema imunológico, contribui 
para uma pele saudável, auxilia no controle da pressão arterial, promove a saúde 
cardiovascular, melhora o desempenho cognitivo, auxilia no tratamento da 
depressão e ajuda a reduzir os níveis de colesterol e triglicérides no sangue.

Fontes principais: algas marinhas | folhas verdes | óleos e sementes de linhaça e 
chia | nozes | azeite de oliva | óleo de coco
PROTEÍNA*
As proteínas exercem as mais diversas funções no corpo, participando inclusive 

da composição das nossas células. Elas proporcionam nitrogênio e aminoácidos, 
que são necessários para o crescimento, formação e preparação de nossos 
tecidos corporais (pele, músculos, cérebro etc), de nossos hormônios, anticorpos 
e enzimas, além de promover anticorpos e coagulação do sangue.

Fontes principais: leguminosas | frutas secas | nozes | levedo de cerveja | cereais 
integrais

*ATENÇÃO: As proteínas de origem animal (carnes, embutidos, ovos, leite e 
derivados) são difíceis de digerir e sobrecarregam o fígado. Alguns dos sintomas 
comuns do consumo dessas proteínas são corrimentos nasais, enjoo, dores 
abdominais, garganta inflamada, nervosismo, prisão de ventre ou diarreia, 
irritabilidade, cansaço e dor de cabeça. Se for consumir, consuma com 
moderação!

POTÁSSIO
Outro mineral essencial para o corpo, funciona como tônico cardíaco, nervoso e 
muscular, equilibra a água e as glândulas suprarrenais. É responsável pela 
comunicação entre nervos e músculos, auxilia a regulação do metabolismo, o 
balanço de líquidos, alívio de dores e combate ao estresse e à ansiedade.

Fontes principais: arroz | trigo | uva | banana | milho | pêra | repolho | melão | 
feijão branco | abacate | couve | espinafre | tomate | abóbora | cogumelo branco | 
beterraba | batata | cenoura | mamão

SELÊNIO
Elimina toxinas, é bom para saúde do ovário, contribui para o funcionamento da 
glândula tireóide, auxilia o sistema imunológico e combate o estresse. Além de 
diminuir a probabilidade de ocorrência de doenças cardiovasculares, 
desintoxicar o organismo e tem um forte efeito antioxidante.

Fontes principais: castanha-do-Pará | cogumelo | arroz | farinha de trigo

VITAMINA A
É a vitamina que escolhe alimentos de cores vivas para se alojar, e tem funções 
muito importantes relacionadas ao crescimento e à saúde da pele, das mucosas 
(sobretudo dos olhos) e da cicatrização, além de ajudar a resistir a infecções. 

Fontes principais: alface | cenouras | lentilhas | espinafre | alho | cebola | tomate 
| repolho | abóbora | nabos | cereais | frutas secas | azeites vegetais
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VITAMINA B6
Especialmente importante durante o desenvolvimento de características sexuais 
secundárias (puberdade) e a menopausa. Auxiliam no crescimento e na 
manutenção saudável do sistema nervoso, da pele, dos olhos e da mucosa. 
Aumenta os níveis de dopamina, ajuda no controle do estresse e da depressão 
pós-parto e compulsão alimentar e alivia sintomas de TPM.

Fontes principais: cereais integrais | grão de bico | banana | levedo de cerveja

VITAMINA C
Antioxidante, a vitamina C é cicatrizante, antiinflamatória, regula a circulação e a 
saúde dos colágenos, dentes e ossos. Participa de várias reações metabólicas no 
organismo e é essencial para o bom funcionamento dos glóbulos brancos.

Fontes principais: laranja | limão | lima | tangerina | vegetais verdes | tomate | 
melão | mamão | pimentão | coentro | morango

VITAMINA D
Essencial para que o sangue absorva o cálcio e o fósforo, fortalece os dentes e 
ossos. Alivia os sintomas da TPM, além de prevenir sintomas da Síndrome do 
ovário Policístico e do câncer de mama.

Fontes principais: cogumelo funghi | exposição à luz solar (em moderação)

VITAMINA E
A vitamina da esfera genital, cardiovascular, neuromuscular e da pele. 
Antioxidante, protege os hormônios hipofisários, suprarrenais e sexuais, além 
das vitaminas A e F.

Fontes principais: cereais ( sobretudo nos gérmens) | azeites vegetais | nozes | 
verduras verdes | mandioca

VITAMINA F
Refere-se ao conjunto de três ácidos graxos poliinsaturados, uma vitamina 
antitóxica e importante para o intercâmbio celular. Sua carência produz 
dermatoses, problemas circulatórios, hepáticos, nervosos e pode predispor o 
câncer.

Fontes principais: azeites vegetais virgens prensados a frio | sementes de 
girassol e gergelim

ZINCO
Outro mineral essencial para a nossa saúde hormonal, além de nos proteger de 
um grande número de doenças e ajudar a combater outras que já se instalaram 
no organismo. Tem ação importante para a síntese de células imunológicas, é 
antioxidante e catalisa reações químicas que mantém as funções celulares do 
corpo, além de prevenir o câncer.

Fontes principais: feijão fradinho | grão-de-bico | lentilha | cacau | cereais 
integrais | semente de abóbora

O MAIS IMPORTANTE
Autoconhecimento é a chave para a nossa saúde, seja ela física, mental ou 
psicológica. É importante termos esse conhecimento dos nutrientes importantes 
para o nosso corpo, mas cada organismo é único e somente nós mesmas 
sabemos o impacto que determinado alimento tem em nosso corpo.

Cultive a presença quando você se alimenta – o que ingerimos é essencialmente 
aquilo que nos nutre, e isso vale tanto para comida quanto para energias, 
relações interpessoais, desejos, produtos para o corpo...

Consulte médicos especializados (da alopatia ou homeopatia, a preferência é 
sua) em uma frequência regular, realize os exames de rotina e acompanhe a sua 
saúde de forma próxima. O autoconhecimento não vem dissociado da autonomia 
e autonomia é poder.

Lembre-se: o seu corpo é a sua casa. Cuide dele com isso em mente.

RECOMENDAÇÃO PARA OS CICLOS MENSTRUAIS

15 DIAS antes da menstruação: 
– Reduzir a ingestão de sódio
– Fazer banhos de assento e vaporização do útero com ervas

7 DIAS antes da menstruação: 
– Evitar alimentos inflamatórios como açúcar, leite e derivados, farinhas 
refinadas, frituras e óleos de soja/milho/canola
– Desintoxicar o fígado (chá de dente de leão, picão ou boldo)
– Evitar bebidas alcóolicas



sa•ú•de
(latim salus, -utis) 

substantivo feminino

1. estado de bem-estar físico, mental e psicológico;
2. robustez; vigor.

Do que você se alimenta?

 Do que você nutre seu corpo?

  O que você inspira e sonha?

   Como você se alimenta?

    Como você mastiga?

     Como você reflete?

      Como você elimina?

       Como você processa?

               Como você absorve?

             Como você desapega?

A saúde do nosso corpo está essencialmente conectada a tudo que colocamos 
nele ou ingerimos/absorvemos através dele. Não há uma fórmula mágica – a 
nossa alimentação precisa atender às nossas necessidades biológicas em 
termos de nutrientes, e essas necessidades variam para cada organismo. Ainda 
assim, existe uma base em comum, especialmente pensando em uma alimen-
tação balanceada e pensada para os ciclos femininos.

NUTRIENTES IMPORTANTES PARA A NOSSA SAÚDE

ÁCIDO FÓLICO
Também conhecido como vitamina B9, é um nutriente essencial para gestantes 
no 1º trimestre, mulheres em idade fértil e mulheres que amamentam. Ele é 

importante também na manutenção da saúde do cérebro, podendo prevenir 
problemas como a depressão; no fortalecimento do sistema imunológico; e na 
prevenção de anemia e doenças cardíacas.

Fontes principais: vegetais folhosos verde escuros, leguminosas, spirulina, 
amêndoas, avelã, levedo de cerveja, cereais integrais

CÁLCIO
É importante para a saúde óssea, coagulação sanguínea, regulação das 
atividades musculares e equilíbrio do sistema nervoso. A absorção do cálcio no 
organismo é possível com a presença das vitaminas A, C, D e exposição direta e 
moderada ao sol.

Fontes principais: trigo | aveia | avelã | amêndoa | cenoura | espinafre | batata | 
mostarda | agrião | gergelim | repolho | cebola | nabo | dente de leão

FERRO
Mineral fundamental para o bom funcionamento das células, para a síntese de 
DNA e para o metabolismo energético, além de auxiliar na oxigenação dos 
tecidos e prevenir a anemia. O corpo humano produz o ferro endógeno, a partir 
da destruição de hemácias que liberam o metal para ser reutilizado pelo 
organismo, mas precisamos ingerir alimentos ricos em ferro para manter um 
bom índice do mineral no nosso corpo.

Fontes principais: coentro | espinafre | agrião | beterraba | leguminosas | tofu | 
uva passa | cereais integrais | verduras de folhas verdes | frutas frescas | melaço

A vitamina A demonstra maior absorção quando consumida junto com o ferro, e 
a vitamina C contribui para a melhor absorção do ferro.

ATENÇÃO: O tanino presente em chás, cafés, ervas e vinho tinto; o fitato, 
presente em algumas leguminosas, oleaginosas e cereais; e os oxalatos 
encontrados no espinafre, chocolate, cacau e beterraba podem dificultar a 
absorção de ferro. Em muitos casos, é possível reduzir a quantidade desses 
antinutrientes na alimentação. Feijões e outras leguminosas, por exemplo, 
devem ser deixados de molho na água (se possível com uma colher de sopa de 
vinagre de maçã) da noite para o dia antes de serem cozidos, para que possam 
liberar o fitato e aumentar o seu valor nutricional. Vegetais de folhas também 
podem ser imersos em água para reduzir oxalato de cálcio. Outros métodos 
possíveis para liberar os alimentos de anti-nutrientes são a germinação, a 
fermentação e o cozimento.

FÓSFORO
Outro mineral essencial para o funcionamento do corpo humano, intervêm na 
formação de tecidos, na produção hormonal e na absorção do cálcio. É 
importante para a energia nervosa, intelectual e sexual, além de ajudar na 
digestão, manter o cérebro saudável, auxiliar no controle dos batimentos 
cardíacos e ajudar na prevenção de doenças relacionadas ao envelhecimento.

Fontes principais: cereais | gérmen de trigo | alho | nozes | uvas | cenoura | 
gergelim | amêndoas | aipo | sementes (como girassol e abóboras) | amendoim | 
tofu | lentilhas | cogumelos

IODO
Mineral necessário para o funcionamento da glândula tireóide e tratamento de 
candidíase crônica e essencial no período de gravidez e lactação. O iodo é 
essencial para o crescimento, auxilia na eliminação de toxinas e é importante 
para o coração e outros órgãos, como fígado, rins e ovários.

Fontes principais: algas marinhas, sal marinho (em moderação)

MAGNÉSIO
Estimula a produção e manutenção enzimática, necessário para a absorção de 
cálcio, regenerador celular, equilibrante psíquico e do sistema parassimpático, 
auxilia na saúde do fígado e combate o envelhecimento. Auxilia no controle do 
estresse e alivia cólicas menstruais e dores de cabeça.

Fontes principais: banana | abacate | beterraba | quiabo | amêndoas | chia | 
linhaça | vegetais folhosos verde escuros | semente de abóbora | oleaginosas | 
leguminosas | soja | nozes | limão | sal marinho

ÔMEGA-3
Fundamental para gestantes e também de suma importância para o organismo, 
o ômega-3 tem ação antiinflamatória, fortalece o sistema imunológico, contribui 
para uma pele saudável, auxilia no controle da pressão arterial, promove a saúde 
cardiovascular, melhora o desempenho cognitivo, auxilia no tratamento da 
depressão e ajuda a reduzir os níveis de colesterol e triglicérides no sangue.

Fontes principais: algas marinhas | folhas verdes | óleos e sementes de linhaça e 
chia | nozes | azeite de oliva | óleo de coco
PROTEÍNA*
As proteínas exercem as mais diversas funções no corpo, participando inclusive 

da composição das nossas células. Elas proporcionam nitrogênio e aminoácidos, 
que são necessários para o crescimento, formação e preparação de nossos 
tecidos corporais (pele, músculos, cérebro etc), de nossos hormônios, anticorpos 
e enzimas, além de promover anticorpos e coagulação do sangue.

Fontes principais: leguminosas | frutas secas | nozes | levedo de cerveja | cereais 
integrais

*ATENÇÃO: As proteínas de origem animal (carnes, embutidos, ovos, leite e 
derivados) são difíceis de digerir e sobrecarregam o fígado. Alguns dos sintomas 
comuns do consumo dessas proteínas são corrimentos nasais, enjoo, dores 
abdominais, garganta inflamada, nervosismo, prisão de ventre ou diarreia, 
irritabilidade, cansaço e dor de cabeça. Se for consumir, consuma com 
moderação!

POTÁSSIO
Outro mineral essencial para o corpo, funciona como tônico cardíaco, nervoso e 
muscular, equilibra a água e as glândulas suprarrenais. É responsável pela 
comunicação entre nervos e músculos, auxilia a regulação do metabolismo, o 
balanço de líquidos, alívio de dores e combate ao estresse e à ansiedade.

Fontes principais: arroz | trigo | uva | banana | milho | pêra | repolho | melão | 
feijão branco | abacate | couve | espinafre | tomate | abóbora | cogumelo branco | 
beterraba | batata | cenoura | mamão

SELÊNIO
Elimina toxinas, é bom para saúde do ovário, contribui para o funcionamento da 
glândula tireóide, auxilia o sistema imunológico e combate o estresse. Além de 
diminuir a probabilidade de ocorrência de doenças cardiovasculares, 
desintoxicar o organismo e tem um forte efeito antioxidante.

Fontes principais: castanha-do-Pará | cogumelo | arroz | farinha de trigo

VITAMINA A
É a vitamina que escolhe alimentos de cores vivas para se alojar, e tem funções 
muito importantes relacionadas ao crescimento e à saúde da pele, das mucosas 
(sobretudo dos olhos) e da cicatrização, além de ajudar a resistir a infecções. 

Fontes principais: alface | cenouras | lentilhas | espinafre | alho | cebola | tomate 
| repolho | abóbora | nabos | cereais | frutas secas | azeites vegetais
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VITAMINA B6
Especialmente importante durante o desenvolvimento de características sexuais 
secundárias (puberdade) e a menopausa. Auxiliam no crescimento e na 
manutenção saudável do sistema nervoso, da pele, dos olhos e da mucosa. 
Aumenta os níveis de dopamina, ajuda no controle do estresse e da depressão 
pós-parto e compulsão alimentar e alivia sintomas de TPM.

Fontes principais: cereais integrais | grão de bico | banana | levedo de cerveja

VITAMINA C
Antioxidante, a vitamina C é cicatrizante, antiinflamatória, regula a circulação e a 
saúde dos colágenos, dentes e ossos. Participa de várias reações metabólicas no 
organismo e é essencial para o bom funcionamento dos glóbulos brancos.

Fontes principais: laranja | limão | lima | tangerina | vegetais verdes | tomate | 
melão | mamão | pimentão | coentro | morango

VITAMINA D
Essencial para que o sangue absorva o cálcio e o fósforo, fortalece os dentes e 
ossos. Alivia os sintomas da TPM, além de prevenir sintomas da Síndrome do 
ovário Policístico e do câncer de mama.

Fontes principais: cogumelo funghi | exposição à luz solar (em moderação)

VITAMINA E
A vitamina da esfera genital, cardiovascular, neuromuscular e da pele. 
Antioxidante, protege os hormônios hipofisários, suprarrenais e sexuais, além 
das vitaminas A e F.

Fontes principais: cereais ( sobretudo nos gérmens) | azeites vegetais | nozes | 
verduras verdes | mandioca

VITAMINA F
Refere-se ao conjunto de três ácidos graxos poliinsaturados, uma vitamina 
antitóxica e importante para o intercâmbio celular. Sua carência produz 
dermatoses, problemas circulatórios, hepáticos, nervosos e pode predispor o 
câncer.

Fontes principais: azeites vegetais virgens prensados a frio | sementes de 
girassol e gergelim

ZINCO
Outro mineral essencial para a nossa saúde hormonal, além de nos proteger de 
um grande número de doenças e ajudar a combater outras que já se instalaram 
no organismo. Tem ação importante para a síntese de células imunológicas, é 
antioxidante e catalisa reações químicas que mantém as funções celulares do 
corpo, além de prevenir o câncer.

Fontes principais: feijão fradinho | grão-de-bico | lentilha | cacau | cereais 
integrais | semente de abóbora

O MAIS IMPORTANTE
Autoconhecimento é a chave para a nossa saúde, seja ela física, mental ou 
psicológica. É importante termos esse conhecimento dos nutrientes importantes 
para o nosso corpo, mas cada organismo é único e somente nós mesmas 
sabemos o impacto que determinado alimento tem em nosso corpo.

Cultive a presença quando você se alimenta – o que ingerimos é essencialmente 
aquilo que nos nutre, e isso vale tanto para comida quanto para energias, 
relações interpessoais, desejos, produtos para o corpo...

Consulte médicos especializados (da alopatia ou homeopatia, a preferência é 
sua) em uma frequência regular, realize os exames de rotina e acompanhe a sua 
saúde de forma próxima. O autoconhecimento não vem dissociado da autonomia 
e autonomia é poder.

Lembre-se: o seu corpo é a sua casa. Cuide dele com isso em mente.

RECOMENDAÇÃO PARA OS CICLOS MENSTRUAIS

15 DIAS antes da menstruação: 
– Reduzir a ingestão de sódio
– Fazer banhos de assento e vaporização do útero com ervas

7 DIAS antes da menstruação: 
– Evitar alimentos inflamatórios como açúcar, leite e derivados, farinhas 
refinadas, frituras e óleos de soja/milho/canola
– Desintoxicar o fígado (chá de dente de leão, picão ou boldo)
– Evitar bebidas alcóolicas
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Pensar em energia sexual é pensar em energia criativa.

E pensar em energia criativa é pensar na nossa capacidade de criação.

É como um processo alquímico: transformar a nossa energia em algo material 
ou imaterial. Transmutar. Isso acontece na natureza a todo instante e nós 
somos natureza.

Nossa criatividade, sexualidade e espiritualidade vem de nós mesmas. Do nosso 
próprio corpo. Da nossa própria natureza. E claro, como natureza, passamos por 
ciclos, por momentos de abundância e momentos de depuração.

As mudanças de energia que sentimos ao longo do nosso ciclo menstrual afetam 
a nossa predisposição não só à sociabilidade, sensibilidade, força de ação e 
outros aspectos físicos e emocionais, mas também a energia criativa!

Quando falamos de criatividade, não estamos nos referindo somente a atividades 
artísticas! Criatividade é o processo, não o produto. Pode ser uma pintura ou uma 
música; mas pode ser uma dança ou um relacionamento.

E isso inclui tudo aquilo que você faz e não quer mostrar pra ninguém, aquilo que 
você faz e acha que não tem um significado, aquilo que você acha que não está 
bom. A experiência e o processo de fazer são o que importa.

Despertar a energia criativa pode ser um processo mental ou corporal. 
Sugerimos que você comece com um processo ao qual você esteja mais 
acostumada. Digamos, por exemplo, que você goste de escrever. Comece 
reservando um momento para escrever algo para você, sem nenhum objetivo 
final. Pratique. Releia. Escreva mais. Quando você sentir que conseguiu 
desenvolver bem aquela atividade – e bem aqui não é qualidade, mas integridade: 
se você conseguiu chegar num ponto em que consegue escrever o que está 
pensando ou sentindo sem julgamentos, você está fazendo isso bem – então, 
quando você sentir que chegou nesse ponto, parta para uma atividade com a qual 
você não tem a menor intimidade. “Sinto que desenvolvi bem a minha escrita e 
agora vou aprender cerâmica.” E comece. Faça. Pratique. Reveja. Faça mais.

Outra forma importantíssima de fazermos essa manutenção da energia criativa 
da nossa matriz é através da nossa sexualidade. E daí vale notar que não estamos 
falando necessariamente de uma relação sexual com outra pessoa, mas da sua 
relação sexual com você mesma, da sua relação sexual com a natureza, com o 
mundo, com seus projetos.

A energia sexual é a única energia que pode ser multiplicada indefinidamente. 
Essa energia pode ser utilizada em tudo que você faz ou cria. A energia sexual 
não precisa ser sexualizada. Pode ser o seu espreguiçar de manhã, uma 
automassagem, um carinho que você faz em você mesma. Alimentar nossa 
energia sexual é permitir que a gente sinta prazer.
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ZINCO
Outro mineral essencial para a nossa saúde hormonal, além de nos proteger de 
um grande número de doenças e ajudar a combater outras que já se instalaram 
no organismo. Tem ação importante para a síntese de células imunológicas, é 
antioxidante e catalisa reações químicas que mantém as funções celulares do 
corpo, além de prevenir o câncer.

Fontes principais: feijão fradinho | grão-de-bico | lentilha | cacau | cereais 
integrais | semente de abóbora

O MAIS IMPORTANTE
Autoconhecimento é a chave para a nossa saúde, seja ela física, mental ou 
psicológica. É importante termos esse conhecimento dos nutrientes importantes 
para o nosso corpo, mas cada organismo é único e somente nós mesmas 
sabemos o impacto que determinado alimento tem em nosso corpo.

Cultive a presença quando você se alimenta – o que ingerimos é essencialmente 
aquilo que nos nutre, e isso vale tanto para comida quanto para energias, 
relações interpessoais, desejos, produtos para o corpo...

Consulte médicos especializados (da alopatia ou homeopatia, a preferência é 
sua) em uma frequência regular, realize os exames de rotina e acompanhe a sua 
saúde de forma próxima. O autoconhecimento não vem dissociado da autonomia 
e autonomia é poder.

Lembre-se: o seu corpo é a sua casa. Cuide dele com isso em mente.

RECOMENDAÇÃO PARA OS CICLOS MENSTRUAIS

15 DIAS antes da menstruação: 
– Reduzir a ingestão de sódio
– Fazer banhos de assento e vaporização do útero com ervas

7 DIAS antes da menstruação: 
– Evitar alimentos inflamatórios como açúcar, leite e derivados, farinhas 
refinadas, frituras e óleos de soja/milho/canola
– Desintoxicar o fígado (chá de dente de leão, picão ou boldo)
– Evitar bebidas alcóolicas
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ZINCO
Outro mineral essencial para a nossa saúde hormonal, além de nos proteger de 
um grande número de doenças e ajudar a combater outras que já se instalaram 
no organismo. Tem ação importante para a síntese de células imunológicas, é 
antioxidante e catalisa reações químicas que mantém as funções celulares do 
corpo, além de prevenir o câncer.

Fontes principais: feijão fradinho | grão-de-bico | lentilha | cacau | cereais 
integrais | semente de abóbora

O MAIS IMPORTANTE
Autoconhecimento é a chave para a nossa saúde, seja ela física, mental ou 
psicológica. É importante termos esse conhecimento dos nutrientes importantes 
para o nosso corpo, mas cada organismo é único e somente nós mesmas 
sabemos o impacto que determinado alimento tem em nosso corpo.

Cultive a presença quando você se alimenta – o que ingerimos é essencialmente 
aquilo que nos nutre, e isso vale tanto para comida quanto para energias, 
relações interpessoais, desejos, produtos para o corpo...

Consulte médicos especializados (da alopatia ou homeopatia, a preferência é 
sua) em uma frequência regular, realize os exames de rotina e acompanhe a sua 
saúde de forma próxima. O autoconhecimento não vem dissociado da autonomia 
e autonomia é poder.

Lembre-se: o seu corpo é a sua casa. Cuide dele com isso em mente.

RECOMENDAÇÃO PARA OS CICLOS MENSTRUAIS

15 DIAS antes da menstruação: 
– Reduzir a ingestão de sódio
– Fazer banhos de assento e vaporização do útero com ervas

7 DIAS antes da menstruação: 
– Evitar alimentos inflamatórios como açúcar, leite e derivados, farinhas 
refinadas, frituras e óleos de soja/milho/canola
– Desintoxicar o fígado (chá de dente de leão, picão ou boldo)
– Evitar bebidas alcóolicas

O ciclo menstrual é o ciclo da vida, da morte e do renascimento. É o poder da 
criação e da destruição que carregamos em nossos ventres e que vivenciamos 
todos os meses até o fim de nossa idade reprodutiva. É a possibilidade de 
entregar e desapegar; de deixar chegar e deixar ir; de construir e fazer ruir.

O ciclo menstrual fisiológico pode ser dividido em 3 ou 4 fases. Aqui, usaremos a 
divisão em 4 fases porque ela permite um espelhamento com as 4 fases 
arquetípicas da menstruação, que é a associação que costumamos fazer da 
menstruação com a espiritualidade ou com as nossas fases energéticas.

LUA CRESCENTE – A DONZELA

FASE PRÉ-OVULATÓRIA – Quando nosso sangramento é estancado e as paredes 
de nosso útero plenamente regeneradas, é comum sentir uma re-energização. 
Como em qualquer processo de depuração e limpeza, abrimos um novo ciclo, o 
despertar após o sono profundo. A Lua, antes escura e escondida, retorna aos 
poucos, trazendo sua luz de volta à terra.

A Donzela de vários nomes, a caçadora, a filha, a adolescente. Ártemis, Koré, 
Diana, Oxum Otin, Astarte. 

Elemento Terra. Estrutura, segurança, crescimento, resultados concretos. 
Praticidade, meticulosidade, atenção, realização.

Primavera. Momento de planejar, nutrir escolhas, investir em projetos, sair da 
introspecção, encarar desafios e ajustar o rumo, se necessário. As sementes 
foram plantadas. É hora de desabrochar.

LUA CHEIA – A MÃE

FASE OVULATÓRIA – Como a Lua Cheia no céu, estamos no pico de nossa 
energia. Podemos nos sentir mais altruístas, derramando amor ao próximo e 
querendo nutrir ou acalentar quem amamos. É esse o arquétipo da Mãe, aquela 
que cuida sem esperar nada em troca. Como a Lua, emanamos a nossa luz na 
escuridão do céu noturno.

A Mãe de Tudo e de Todos, a força matriz do universo, o ventre da humanidade. 
Perséfone, Deméter, Iemanjá, Ísis, Gaia.

Elemento Água. Emoções, sentimentos, nutrição, estabilidade, intuição, 
sensatez, lealdade. Conquistas, colheitas, trabalhos de encantamento, proteção 

e aperfeiçoamento. Compaixão, autoconfiança, positividade, comunicação, 
sensualidade, abundância, expansão, fertilidade.

Verão. O sol à tino ilumina e revela com nitidez a verdade. A consciência está 
expandida, as portas do inconsciente estão abertas e mais do que nunca temos 
disposição para agir sobre nossos propósitos. A flores desabrochadas dão frutos 
e os frutos derramam seu sabor no mundo.

LUA MINGUANTE – A FEITICEIRA

FASE PRÉ-MENSTRUAL – Quando atingimos o pico mais alto da montanha, só 
nos resta descer. Sentimos uma mudança na nossa energia, que passa a ficar 
mais introspectiva, menos disposta para o mundo exterior. A Lua se escorre pela 
escuridão. Nos resta apenas escorrer junto a ela.

A Feiticeira, a alquimista, a maga, a transmutadora. Hécate, Oxum, Circe, Évora.

Elemento Ar. Preservação da razão, do mental, da busca por respostas. Momento 
de organizar e selecionar coisas, fazer avaliações de nossas vidas. É um período 
de sensibilidade e depuração de energias. Tudo que estava guardado, escondido 
ou reprimido pode vir à tona para ser revelado e transmutado. Frustrações, 
críticas e impaciências apenas revelam o que foi sufocado em outras fases do 
ciclo. Que saibamos receber esse momento com perdão, paciência e 
acolhimento.

Outono. Como as folhas que começam a cair das árvores e os animais que se 
preparam para enfrentar o inverno, começamos a nos retrair. Com a luz que vai 
se ocultando, estamos cada vez mais imersas em nossas próprias sombras. As 
árvores, antes floridas e cheias de frutos, esperam o dia em que se libertarão de 
todas as folhas que não lhe servem mais.

LUA NOVA – A ANCIÃ

FASE MENSTRUAL – Se escalamos a montanha mais alta, na descida 
encontramos também o vale mais profundo. Quando descemos, nosso sangue 
escorre quente pelas nossas pernas. É uma morte que acontece por dentro, mas 
que também nos dá a chance de renascer.

A Anciã, a bruxa, a tecelã, aquela que tudo vê. Kali, Nanã, Ísis, Itzpapalotl.

Elemento Fogo. Transmutação, ritmo, combustão, calor, renascimento, intuição. 

Nos preparamos para plantar sementes e intenções, para renascer, para fazer 
mudanças positivas, criar projeções, visibilizar possibilidades. 

Inverno. Voltamos nossa energia para dentro, acessamos o nosso inconsciente 
com o desejo de materializar o sonho. O corpo passa por um processo de depu-
ração e limpeza. Expurgamos tudo aquilo que não nos serve mais: os padrões 
obsoletos, idealizações, relacionamentos e situações que não tem mais 
propósito. As árvores revelam seus esqueletos, com a certeza fantasmagórica 
de que em tudo que há morte, habita a vida.
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ZINCO
Outro mineral essencial para a nossa saúde hormonal, além de nos proteger de 
um grande número de doenças e ajudar a combater outras que já se instalaram 
no organismo. Tem ação importante para a síntese de células imunológicas, é 
antioxidante e catalisa reações químicas que mantém as funções celulares do 
corpo, além de prevenir o câncer.

Fontes principais: feijão fradinho | grão-de-bico | lentilha | cacau | cereais 
integrais | semente de abóbora

O MAIS IMPORTANTE
Autoconhecimento é a chave para a nossa saúde, seja ela física, mental ou 
psicológica. É importante termos esse conhecimento dos nutrientes importantes 
para o nosso corpo, mas cada organismo é único e somente nós mesmas 
sabemos o impacto que determinado alimento tem em nosso corpo.

Cultive a presença quando você se alimenta – o que ingerimos é essencialmente 
aquilo que nos nutre, e isso vale tanto para comida quanto para energias, 
relações interpessoais, desejos, produtos para o corpo...

Consulte médicos especializados (da alopatia ou homeopatia, a preferência é 
sua) em uma frequência regular, realize os exames de rotina e acompanhe a sua 
saúde de forma próxima. O autoconhecimento não vem dissociado da autonomia 
e autonomia é poder.

Lembre-se: o seu corpo é a sua casa. Cuide dele com isso em mente.

RECOMENDAÇÃO PARA OS CICLOS MENSTRUAIS

15 DIAS antes da menstruação: 
– Reduzir a ingestão de sódio
– Fazer banhos de assento e vaporização do útero com ervas

7 DIAS antes da menstruação: 
– Evitar alimentos inflamatórios como açúcar, leite e derivados, farinhas 
refinadas, frituras e óleos de soja/milho/canola
– Desintoxicar o fígado (chá de dente de leão, picão ou boldo)
– Evitar bebidas alcóolicas
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O ciclo menstrual é o ciclo da vida, da morte e do renascimento. É o poder da 
criação e da destruição que carregamos em nossos ventres e que vivenciamos 
todos os meses até o fim de nossa idade reprodutiva. É a possibilidade de 
entregar e desapegar; de deixar chegar e deixar ir; de construir e fazer ruir.

O ciclo menstrual fisiológico pode ser dividido em 3 ou 4 fases. Aqui, usaremos a 
divisão em 4 fases porque ela permite um espelhamento com as 4 fases 
arquetípicas da menstruação, que é a associação que costumamos fazer da 
menstruação com a espiritualidade ou com as nossas fases energéticas.

LUA CRESCENTE – A DONZELA

FASE PRÉ-OVULATÓRIA – Quando nosso sangramento é estancado e as paredes 
de nosso útero plenamente regeneradas, é comum sentir uma re-energização. 
Como em qualquer processo de depuração e limpeza, abrimos um novo ciclo, o 
despertar após o sono profundo. A Lua, antes escura e escondida, retorna aos 
poucos, trazendo sua luz de volta à terra.

A Donzela de vários nomes, a caçadora, a filha, a adolescente. Ártemis, Koré, 
Diana, Oxum Otin, Astarte. 

Elemento Terra. Estrutura, segurança, crescimento, resultados concretos. 
Praticidade, meticulosidade, atenção, realização.

Primavera. Momento de planejar, nutrir escolhas, investir em projetos, sair da 
introspecção, encarar desafios e ajustar o rumo, se necessário. As sementes 
foram plantadas. É hora de desabrochar.

LUA CHEIA – A MÃE

FASE OVULATÓRIA – Como a Lua Cheia no céu, estamos no pico de nossa 
energia. Podemos nos sentir mais altruístas, derramando amor ao próximo e 
querendo nutrir ou acalentar quem amamos. É esse o arquétipo da Mãe, aquela 
que cuida sem esperar nada em troca. Como a Lua, emanamos a nossa luz na 
escuridão do céu noturno.

A Mãe de Tudo e de Todos, a força matriz do universo, o ventre da humanidade. 
Perséfone, Deméter, Iemanjá, Ísis, Gaia.

Elemento Água. Emoções, sentimentos, nutrição, estabilidade, intuição, 
sensatez, lealdade. Conquistas, colheitas, trabalhos de encantamento, proteção 

e aperfeiçoamento. Compaixão, autoconfiança, positividade, comunicação, 
sensualidade, abundância, expansão, fertilidade.

Verão. O sol à tino ilumina e revela com nitidez a verdade. A consciência está 
expandida, as portas do inconsciente estão abertas e mais do que nunca temos 
disposição para agir sobre nossos propósitos. A flores desabrochadas dão frutos 
e os frutos derramam seu sabor no mundo.

LUA MINGUANTE – A FEITICEIRA

FASE PRÉ-MENSTRUAL – Quando atingimos o pico mais alto da montanha, só 
nos resta descer. Sentimos uma mudança na nossa energia, que passa a ficar 
mais introspectiva, menos disposta para o mundo exterior. A Lua se escorre pela 
escuridão. Nos resta apenas escorrer junto a ela.

A Feiticeira, a alquimista, a maga, a transmutadora. Hécate, Oxum, Circe, Évora.

Elemento Ar. Preservação da razão, do mental, da busca por respostas. Momento 
de organizar e selecionar coisas, fazer avaliações de nossas vidas. É um período 
de sensibilidade e depuração de energias. Tudo que estava guardado, escondido 
ou reprimido pode vir à tona para ser revelado e transmutado. Frustrações, 
críticas e impaciências apenas revelam o que foi sufocado em outras fases do 
ciclo. Que saibamos receber esse momento com perdão, paciência e 
acolhimento.

Outono. Como as folhas que começam a cair das árvores e os animais que se 
preparam para enfrentar o inverno, começamos a nos retrair. Com a luz que vai 
se ocultando, estamos cada vez mais imersas em nossas próprias sombras. As 
árvores, antes floridas e cheias de frutos, esperam o dia em que se libertarão de 
todas as folhas que não lhe servem mais.

LUA NOVA – A ANCIÃ

FASE MENSTRUAL – Se escalamos a montanha mais alta, na descida 
encontramos também o vale mais profundo. Quando descemos, nosso sangue 
escorre quente pelas nossas pernas. É uma morte que acontece por dentro, mas 
que também nos dá a chance de renascer.

A Anciã, a bruxa, a tecelã, aquela que tudo vê. Kali, Nanã, Ísis, Itzpapalotl.

Elemento Fogo. Transmutação, ritmo, combustão, calor, renascimento, intuição. 

Nos preparamos para plantar sementes e intenções, para renascer, para fazer 
mudanças positivas, criar projeções, visibilizar possibilidades. 

Inverno. Voltamos nossa energia para dentro, acessamos o nosso inconsciente 
com o desejo de materializar o sonho. O corpo passa por um processo de depu-
ração e limpeza. Expurgamos tudo aquilo que não nos serve mais: os padrões 
obsoletos, idealizações, relacionamentos e situações que não tem mais 
propósito. As árvores revelam seus esqueletos, com a certeza fantasmagórica 
de que em tudo que há morte, habita a vida.
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ZINCO
Outro mineral essencial para a nossa saúde hormonal, além de nos proteger de 
um grande número de doenças e ajudar a combater outras que já se instalaram 
no organismo. Tem ação importante para a síntese de células imunológicas, é 
antioxidante e catalisa reações químicas que mantém as funções celulares do 
corpo, além de prevenir o câncer.

Fontes principais: feijão fradinho | grão-de-bico | lentilha | cacau | cereais 
integrais | semente de abóbora

O MAIS IMPORTANTE
Autoconhecimento é a chave para a nossa saúde, seja ela física, mental ou 
psicológica. É importante termos esse conhecimento dos nutrientes importantes 
para o nosso corpo, mas cada organismo é único e somente nós mesmas 
sabemos o impacto que determinado alimento tem em nosso corpo.

Cultive a presença quando você se alimenta – o que ingerimos é essencialmente 
aquilo que nos nutre, e isso vale tanto para comida quanto para energias, 
relações interpessoais, desejos, produtos para o corpo...

Consulte médicos especializados (da alopatia ou homeopatia, a preferência é 
sua) em uma frequência regular, realize os exames de rotina e acompanhe a sua 
saúde de forma próxima. O autoconhecimento não vem dissociado da autonomia 
e autonomia é poder.

Lembre-se: o seu corpo é a sua casa. Cuide dele com isso em mente.

RECOMENDAÇÃO PARA OS CICLOS MENSTRUAIS

15 DIAS antes da menstruação: 
– Reduzir a ingestão de sódio
– Fazer banhos de assento e vaporização do útero com ervas

7 DIAS antes da menstruação: 
– Evitar alimentos inflamatórios como açúcar, leite e derivados, farinhas 
refinadas, frituras e óleos de soja/milho/canola
– Desintoxicar o fígado (chá de dente de leão, picão ou boldo)
– Evitar bebidas alcóolicas

68Desvendando os Arquétipos
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menstruação com a espiritualidade ou com as nossas fases energéticas.
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de nosso útero plenamente regeneradas, é comum sentir uma re-energização. 
Como em qualquer processo de depuração e limpeza, abrimos um novo ciclo, o 
despertar após o sono profundo. A Lua, antes escura e escondida, retorna aos 
poucos, trazendo sua luz de volta à terra.

A Donzela de vários nomes, a caçadora, a filha, a adolescente. Ártemis, Koré, 
Diana, Oxum Otin, Astarte. 

Elemento Terra. Estrutura, segurança, crescimento, resultados concretos. 
Praticidade, meticulosidade, atenção, realização.

Primavera. Momento de planejar, nutrir escolhas, investir em projetos, sair da 
introspecção, encarar desafios e ajustar o rumo, se necessário. As sementes 
foram plantadas. É hora de desabrochar.

LUA CHEIA – A MÃE
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Elemento Água. Emoções, sentimentos, nutrição, estabilidade, intuição, 
sensatez, lealdade. Conquistas, colheitas, trabalhos de encantamento, proteção 

e aperfeiçoamento. Compaixão, autoconfiança, positividade, comunicação, 
sensualidade, abundância, expansão, fertilidade.

Verão. O sol à tino ilumina e revela com nitidez a verdade. A consciência está 
expandida, as portas do inconsciente estão abertas e mais do que nunca temos 
disposição para agir sobre nossos propósitos. A flores desabrochadas dão frutos 
e os frutos derramam seu sabor no mundo.

LUA MINGUANTE – A FEITICEIRA

FASE PRÉ-MENSTRUAL – Quando atingimos o pico mais alto da montanha, só 
nos resta descer. Sentimos uma mudança na nossa energia, que passa a ficar 
mais introspectiva, menos disposta para o mundo exterior. A Lua se escorre pela 
escuridão. Nos resta apenas escorrer junto a ela.

A Feiticeira, a alquimista, a maga, a transmutadora. Hécate, Oxum, Circe, Évora.

Elemento Ar. Preservação da razão, do mental, da busca por respostas. Momento 
de organizar e selecionar coisas, fazer avaliações de nossas vidas. É um período 
de sensibilidade e depuração de energias. Tudo que estava guardado, escondido 
ou reprimido pode vir à tona para ser revelado e transmutado. Frustrações, 
críticas e impaciências apenas revelam o que foi sufocado em outras fases do 
ciclo. Que saibamos receber esse momento com perdão, paciência e 
acolhimento.

Outono. Como as folhas que começam a cair das árvores e os animais que se 
preparam para enfrentar o inverno, começamos a nos retrair. Com a luz que vai 
se ocultando, estamos cada vez mais imersas em nossas próprias sombras. As 
árvores, antes floridas e cheias de frutos, esperam o dia em que se libertarão de 
todas as folhas que não lhe servem mais.

LUA NOVA – A ANCIÃ

FASE MENSTRUAL – Se escalamos a montanha mais alta, na descida 
encontramos também o vale mais profundo. Quando descemos, nosso sangue 
escorre quente pelas nossas pernas. É uma morte que acontece por dentro, mas 
que também nos dá a chance de renascer.

A Anciã, a bruxa, a tecelã, aquela que tudo vê. Kali, Nanã, Ísis, Itzpapalotl.

Elemento Fogo. Transmutação, ritmo, combustão, calor, renascimento, intuição. 

Nos preparamos para plantar sementes e intenções, para renascer, para fazer 
mudanças positivas, criar projeções, visibilizar possibilidades. 

Inverno. Voltamos nossa energia para dentro, acessamos o nosso inconsciente 
com o desejo de materializar o sonho. O corpo passa por um processo de depu-
ração e limpeza. Expurgamos tudo aquilo que não nos serve mais: os padrões 
obsoletos, idealizações, relacionamentos e situações que não tem mais 
propósito. As árvores revelam seus esqueletos, com a certeza fantasmagórica 
de que em tudo que há morte, habita a vida.
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para o nosso corpo, mas cada organismo é único e somente nós mesmas 
sabemos o impacto que determinado alimento tem em nosso corpo.

Cultive a presença quando você se alimenta – o que ingerimos é essencialmente 
aquilo que nos nutre, e isso vale tanto para comida quanto para energias, 
relações interpessoais, desejos, produtos para o corpo...

Consulte médicos especializados (da alopatia ou homeopatia, a preferência é 
sua) em uma frequência regular, realize os exames de rotina e acompanhe a sua 
saúde de forma próxima. O autoconhecimento não vem dissociado da autonomia 
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