
Nem as jovens querem mais 
Daniela Macedo 
 

Depois das trintonas e quarentonas, agora são as de 20   
e até menos que resolvem parar de menstruar. Nos consultórios,  

elas pedem o uso contínuo da pílula – e os médicos dizem sim 
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Desde os 18 sem menstruar 
 
A estudante de medicina Débora Tonetti: "Minha rotina de estudos melhorou" 

 
Se lhes fosse dada a opção, uma em cada três mulheres gostaria de eliminar definitivamente a 
menstruação de sua vida. O dado consta de uma pesquisa inédita do laboratório Bayer 
Schering Pharma, com 3 400 adolescentes e adultas, entre 16 e 49 anos, de cinco países entre 
eles, o Brasil. A opção por não menstruar, via pílula anticoncepcional, já é corriqueiramente 
recomendada por médicos. Nos últimos anos, porém, o uso contínuo do medicamento, antes 
mais comum em mulheres acima de 30 anos, tem atraído as mais jovens. Para elas, não 
menstruar significa passar a temporada de praia sem contratempos ou poder usar aquela 
minissaia branca totalmente despreocupada. Mas o mais relevante é que, assim como para as 
mais velhas, representa o fim das cólicas e dos indefectíveis sintomas da TPM inchaço, mau 
humor, dor de cabeça, choro fácil, irritação e aumento de apetite. "As adolescentes atuais 
formam uma geração que começou a menstruar muito mais cedo e sofre com os sintomas da 
tensão pré-menstrual desde os 10, 12 anos de idade", diz o psiquiatra Joel Rennó Júnior, 
diretor do Programa de Saúde Mental da Mulher do Hospital das Clínicas, em São Paulo. 
Natural, portanto, que elas queiram se livrar do pesadelo mensal. Apesar de ainda 
influenciadas por certos mitos do passado, como o que atribui à menstruação um atestado de 
saúde e fertilidade, essas jovens tendem a aceitar melhor a sua ausência do que as mulheres 
que têm hoje mais de 40 anos. Amparadas pela medicina, que tende a não ver mal nenhum na 
supressão da ovulação e da menstruação, o caminho está ainda mais livre para elas. A Bayer 



estuda, inclusive, a criação de uma agenda eletrônica, no formato de um iPod, na qual elas 
poderão programar o tempo que gostariam de ficar sem menstruar. 
 
A estudante Karina Paletta, de 20 anos, emenda cartelas de pílula há seis meses. Ela era 
vítima de cólicas fortes e de sintomas da tensão pré-menstrual difíceis de suportar desde os 10 
anos, quando menstruou pela primeira vez. "O uso contínuo da pílula melhorou muito minha 
qualidade de vida e, por isso, não pretendo menstruar por um bom tempo", diz. Boa parte das 
meninas que aderem ao fim da menstruação relata melhora no desempenho intelectual, 
inclusive. Para a estudante de medicina Débora Tonetti e Souza, de 21 anos, a supressão da 
menstruação permitiu uma dedicação maior aos estudos. "Meu foco é a minha carreira, não 
tenho tempo para sofrer com cólicas, inchaços e alterações de humor", afirma. Quanto ao 
receio de ter a fertilidade comprometida lá na frente, diz Afonso Nazário, chefe do 
departamento de ginecologia da Universidade Federal de São Paulo: "Não há nenhuma 
evidência científica de que a supressão da menstruação reduza a taxa de fecundidade da 
mulher". Ao contrário: certos estudos, embora de curto prazo, mostram que a taxa de retorno 
à fertilidade, uma vez suspenso o uso contínuo, é comparável à do regime convencional. Mas é 
bom que se diga: nenhum dos medicamentos utilizados para cessar a menstruação é 100% 
eficaz. Perdas sanguíneas irregulares e imprevisíveis, a cada dois ou três meses, são comuns 
em cerca de 35% dos casos. Quando isso ocorre, a publicitária Patrícia Luz, de 25 anos, 
suspende a pílula. Ela, então, menstrua e volta ao uso ininterrupto. "Faço isso desde os 20 
anos e ainda menstruo seis vezes ao ano", diz ela.   
 
Até a década de 90, os médicos só recomendavam a suspensão do ciclo menstrual para 
mulheres com problemas específicos, como anemia ou endometriose, doença em que parte do 
sangue que deveria ser expelido fica acumulada na cavidade abdominal. Embora não existam 
pesquisas sobre o uso contínuo da pílula por muitos anos, por se tratar de uma prática 
relativamente recente, a maior parte dos especialistas acredita que os contraceptivos de última 
geração, principalmente, não trazem risco algum à saúde. Inclusive porque têm um quinto da 
quantidade de hormônios presentes nas primeiras pílulas. Seja para a indicação tradicional ou 
para interromper a menstruação, o fato é que a pílula, cuja primeira versão foi lançada em 
1960, é uma cinquentona para lá de sacudida: já está provado que seu uso diminui a 
incidência de cânceres de ovários, endométrio e também de doenças que provocam 
infertilidade.  
 
Quando chegou às farmácias, o contraceptivo inventado pelo endocrinologista americano 
Gregory Pincus era o primeiro remédio a ser tomado regularmente por pessoas saudáveis. Mas 
comercializar um medicamento que poderia impedir para sempre a ovulação seria um 
rompimento ainda maior de barreiras culturais e religiosas. A solução foi incluir um intervalo 
de uma semana na cartela, para imitar o ciclo menstrual feminino de 28 dias. "A pausa para 
menstruar foi uma forma que a indústria farmacêutica encontrou para introduzir o produto no 
mercado com menos traumas", diz a antropóloga Daniela Tonelli Manica. Ou seja, a prescrição 
da interrupção regular da pílula não tem nem nunca teve a função de eliminar impurezas por 
meio da menstruação ou de aliviar o organismo dos hormônios sintéticos. Em condições 
normais, a glândula hipófise comanda a liberação de dois hormônios, o folículo-estimulante 
(FSH) e o luteinizante (LH). Eles induzem a secreção de estrogênio e progesterona pelos 
ovários, responsáveis por preparar o corpo para a reprodução. Apesar da dose baixíssima, a 
combinação dos dois hormônios sintéticos leva a hipófise a entender que já há estrogênio e 
progesterona suficientes em circulação. Enganada, ela interrompe o processo de ovulação – 
que, entre as mais jovens, é motivo de aversão, mas, depois da menopausa, é causa de 
nostalgia. Vá entender as mulheres... 
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Seis vezes ao ano 
 
É a quantidade de períodos menstruais da publicitária 
 
Patrícia Luz, de 25 anos: "Odeio menstruar" 
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Cinco mitos sobre o fluxo menstrual 
 
1. O sangramento mensal elimina toxinas e limpa o organismo 
 
O que dizerm os médicos: A menstruação é a expulsão do endométrio, revestimento
interno do útero, que descama quando há uma queda dos níveis de estrogênio e
progesterona no organismo. Durante esse processo, pequenas veias e artérias são 
rompidas. A menstruação não depura o corpo, apenas elimina o tecido endometrial e o



sangue decorrente dessa descamação 
 
2. A pausa mensal na cartela de pílulas serve para eliminar o acúmulo de
hormônios no organismo 
 
O que dizerm os médicos: Entre trinta e 48 horas após a ingestão de cada
comprimido, os hormônios já foram completamente metabolizados e eliminados do
organismo. Além disso, os ginecologistas argumentam que, apesar de sintéticos, os
hormônios das pílulas contraceptivas são extremamente parecidos com os hormônios
naturais – e, portanto, não requerem um período para desintoxicação 
 
3. O ciclo estendido compromete a fertilidade da mulher 
 
O que dizerm os médicos: Estudos que acompanharam mulheres durante dois anos 
de uso contínuo da pílula mostraram que a taxa de retorno à fertilidade, uma vez
suspenso o método, é comparável à da utilização convencional do medicamento. Em
ambos os casos, assim que o uso é interrompido, os óvulos voltam a amadurecer nos 
folículos ovarianos e o endométrio retoma o processo de formação, descamando no
próximo ciclo se a mulher não engravidar 
 
4. Após alguns meses sem menstruar, os sintomas da TPM, as cólicas e o fluxo
voltam com mais intensidade 
 
O que dizerm os médicos: Não há nenhuma razão para que isso aconteça. Tensão
pré-menstrual, cólicas e intensidade do fluxo dependem do organismo de cada mulher.
Sem a pílula, o corpo apenas volta a funcionar normalmente, produzindo os mesmos 
sintomas de antes do tratamento 
 
5. Menstruar todo mês é um processo natural 
 
O que dizerm os médicos: Para uma corrente de ginecologistas, natural mesmo seria
a mulher engravidar seguidamente, já que o organismo feminino se prepara para uma
gestação a cada ciclo menstrual. O sangramento mensal da mulher que utiliza a pílula
com a parada regular, a cada 21 dias, é menos abundante porque o endométrio
expelido não é espesso, como ocorreria se ela estivesse ovulando 
 
Fontes: Achilles Machado Cruz, Cecilia Roteli, Afonso Nazário e César Eduardo 
Fernandes, ginecologistas 

 
Fonte: Veja, 12 maio 2010. Disponível em: <http://veja.abril.com.br>. Acesso em: 
12 maio 2010. 


