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Irregularidades menstruais 
ou menopausa
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Com a quimioterapia ou terapia hormonal, os períodos 
menstruais podem tornar-se irregulares ou parar  
completamente, durante o tratamento e após o mesmo.

Alguns tratamentos para o cancro da mama podem mesmo ter como objectivo  
provocar precocemente a menopausa. 

É, por isso, frequente surgirem sintomas semelhantes aos da menopausa, como  
afrontamentos (ondas de calor), prurido, ardor ou secura dos tecidos vaginais.  
Pode também estar mais propensa a infecções vaginais. 
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Para prevenir infecções :
 × Evite lubrificantes à base de óleo 

(como vaselinas ou loções).

 × Use sempre preservativo.

 × Prefira roupa interior e collants em 
algodão respirável.

 × Evite usar calças ou calções justos.

 × Evite alimentos demasiado doces 
que favorecem a flora dos fungos, 
sobretudo se tiver o diagnóstico  
de diabetes.

Para a ajudar a lidar com estes efeitos,  
siga as seguintes indicações:

O seu médico pode também prescrever 
um creme ou óvulo vaginal para reduzir as 
hipóteses de infecção. Se realmente tiver 
uma infecção, deve ser tratada  
de imediato.

Se tiver afrontamentos:
 × Não tome ervas medicinais, como 

óleo de prímula ou trevo vermelho, 
antes de falar com o seu médico 
(podem funcionar como o estrogéneo 
e estimular o cancro da mama).

 × Evite alimentos ou bebidas quentes, 
alimentos picantes, cafeína ou álcool.

Se tiver secura vaginal:
 × Use um hidratante - pode ajudar  

a aliviar a secura vaginal;

 × Se o sexo se tornar desconfortável, 
use um lubrificante à base de água; 

 × Não use lubrificantes que aumentem 
o calor da pele, com cores, com 
sabores ou bactericidas – podem 
irritar a vagina.

 × Algumas mulheres poderão usar 
tratamentos locais (fale com o  
seu médico sobre isto).

Pergunte ao seu médico 
ou enfermeira como  
poderá tratar ou atenuar 
os sintomas de menopausa.
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