Guia
para pais
e professores

A primeira conversa que
você tiver com uma criança,
na altura dos de 10 anos de
idade, sobre a menstruação
terá um grande impacto em
como ela encara o evento.
IÉ importante não transferir os mesmos
estigmas que você enfrentou quando
criança. Vamos cortar esse mal pela
raiz para a próxima geração.

Acabe com
o estigma
antes que
ele comece.

É hora de ensinar as crianças que a menstruação não
é motivo de vergonha ou de piada.
Não há necessidade de esconder os absorventes ao entrar
no banheiro. Ou tratar menstruação por apelidos bobos.
Use o nome certo: menstruação.
Quando ensinamos as crianças a fazer coisas
aparentemente inofensivas, como esconder absorventes
ou usar apelidos bobos, estamos ensinando-as a ter
vergonha da menstruação.

Coisas para tranquilizar as crianças:
A idade média da primeira menstruação é entre 10 e 15 anos. Pode
ser um pouco antes ou depois, depende da pessoa. Existem alguns
sinais que podem indicar o início da menstruação, como aumento
de pelos nas axilas, secreção vaginal branca ou cólicas.
A quantidade de sangue menstrual é diferente para cada pessoa.
Nos primeiros dias, o fluxo geralmente é mais pesado e vai ficando
mais leve com o passar dos dias.
Pode levar algum tempo para encontrar o produto certo para você.
A cor do sangue menstrual varia do vermelho vivo ao marrom escuro.
Pode levar alguns anos para que o ciclo torne-se regular. Por isso,
irregularidades são comuns nos primeiros anos.
Não sinta vergonha de pedir absorventes internos ou externos
quando precisar.

Dicas de
conversa:

Explique cada aspecto
do ciclo menstrual, mas
em um nível elevado.
Um conhecimento geral
sobre o assunto ajuda
a preparar a criança.

Não se concentre nos
aspectos negativos
(como cólicas).
Concentre-se
nos aspectos
positivos - eles
estão crescendo!

Ensine as crianças que menstruação não é motivo
para se envergonhar. Não é um assunto para
brincadeiras nem para ser evitado. A menstruação
é uma das razões pelas quais estamos aqui.

