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O que fazer quando não estou ovulando

É possível que o hipotálamo não excrete o hormônio liberador de gonadotrofina, que estimula a hipófise a produzir os hormônios que estimulam os ovários e a ovulação (hormônio luteinizante e hormônio folículo-estimulante). É possível que a hipófise não produza uma quantidade suficiente de hormônio luteinizante ou de hormônio folículoestimulante. É possível que os ovários não produzam uma quantidade suficiente de estrogênio. É possível que o funcionamento de outras glândulas seja defeituoso. Por exemplo, é possível que as glândulas adrenais produzam hormônios masculinos (por exemplo testosterona) em excesso, ou é possível que a tireoide produza uma quantidade excessiva
ou insuficiente de hormônios da tireoide. Esses hormônios ajudam a manter a hipófise e os ovários em equilíbrio. Muitos distúrbios podem causar problemas de ovulação. A causa mais comum é: Outras causas de problemas de ovulação incluem O ciclo menstrual tem três fases: Folicular (antes da liberação do óvulo) Ovulatória (liberação do óvulo)
Lútea (depois da liberação do óvulo) O ciclo menstrual começa com sangramento menstrual (menstruação), que marca o primeiro dia da fase folicular. No início da fase folicular, a concentração de estrogênio e de progesterona está baixa. Assim, as camadas superiores do revestimento uterino (endométrio) espesso se rompem e derramam, dando início
ao sangramento menstrual. Nesse período, a concentração do hormônio folículo-estimulante aumenta levemente, estimulando o desenvolvimento de vários folículos nos ovários. Cada folículo contém um óvulo. Posteriormente durante esta fase, conforme a concentração do hormônio folículo-estimulante diminui, somente um folículo continua a se
desenvolver. Este folículo produz estrogênio. A fase ovulatória começa com um surto na concentração do hormônio luteinizante e do hormônio folículo-estimulante. O hormônio luteinizante estimula a liberação do óvulo (ovulação), o que normalmente ocorre de 32 a 36 horas após o início do surto. O pico da concentração de estrogênio ocorre durante o
surto e a concentração de progesterona começa a aumentar. Durante a fase lútea, ocorre uma redução na concentração do hormônio luteinizante e do hormônio folículo-estimulante. O folículo rompido se fecha após a liberação do óvulo e forma um corpo lúteo, que produz progesterona. Durante a maior parte dessa fase, a concentração de estrogênio
é alta. A progesterona e o estrogênio fazem com que o revestimento do útero fique ainda mais espesso, para se preparar para uma possível fecundação. Se o óvulo não for fecundado, o corpo lúteo se degenera e já não produz mais progesterona, a concentração de estrogênio diminui, as camadas superiores do revestimento se rompem e são
derramadas e ocorre o sangramento menstrual (o início de um novo ciclo menstrual). É possível ter ciclo regular e não ovularComitê Editorial IVI SalvadorTer o ciclo regular normalmente é um sinal de fertilidade. Lembrando que a regularidade do ciclo menstrual é medida quando a mulher não está tomando anticoncepcionais, já que neste caso o
ciclo é regulado pela dosagem da pílula. No entanto, a menstruação regulada não necessariamente implica em ovulação regulada. Aqui você entenderá o porquê. A menstruação regular demostra que a mulher está produzindo hormônios, porém nem sempre isso significa que a ovulação ocorreu. Ciclos de menstruação sem ovulação podem acontecer,
prova disso é que 35% das mulheres em algum momento de sua vida terão ciclos de anovulação, ou seja, com ausência de ovulação. O que é um ciclo regular? É considerado um ciclo regular aquele com intervalos entre 21 e 35 dias, uma hemorragia normal (entre 20 e 60 mililitros) e uma duração aproximada de dois a cinco dias. Como é lógico, a
regularidade implica que todos os meses o intervalo seja o mesmo. As irregularidades menstruais estão por trás 21% dos casos de infertilidade, sendo o problema ovulatório mais frequente (85% dos casos) a síndrome dos ovários policísticos. Uma de cada 3 mulheres tem a menstruação irregular, mas a irregularidade menstrual nem sempre significa
que a mulher terá problemas para engravidar, porém sempre é preciso consultar um ginecologista para comprovar os fatores que estão levando à irregularidade menstrual e solucionar algum eventual problema. Como é possível um ciclo regular sem ovulação? A ovulação não é apenas a produção de hormônios e a formação de folículos, que são uma
espécie de capsulas que guardam os óvulos, mas também é a ruptura do folículo que, ao acontecer, libera o óvulo para a ovulação. Durante o ciclo menstrual pode acontecer que o folículo se desenvolva normalmente e no momento da ruptura que libera o óvulo para a ovulação, esta ruptura não acontece. Este fenômeno é tecnicamente chamado de
folículo não roto. Mesmo em ciclos de folículo não roto a menstruação pode acontecer normalmente. Por isso, mulheres que não engravidam após um ano de tentativas, mesmo que tenham um ciclo regular, precisam realizar exames para constatar que a ovulação realmente está acontecendo. Como saber se ovulei? O controle para comprovar que
houve ovulação pode ser feito através de uma ecografia (ultrassonografia). Através desse exame simples coberto pelo SUS e planos de saúde, o especialista poderá observar se houve a ruptura do folículo, que se detectada, será a evidência que a ovulação aconteceu. Se a ovulação não está acontecendo, é preciso consultar um especialista em
reprodução humana para investigar e tratar a causa de forma personalizada. A ovulação corresponde ao momento em que o óvulo é liberado pelo ovário e se torna maduro, permitindo a fecundação pelo espermatozóide e iniciando, assim, a gravidez. Saiba tudo sobre a ovulação.Saber como estimular a ovulação é importante para quem quer
engravidar e não consegue devido à ovulação irregular ou falta dela e síndrome dos ovários policísticos, por exemplo. Veja quais são os remédios caseiros para ovário policístico.Como estimular a ovulação naturalmenteUma das opções naturais para estimular a ovulação é aumentar o consumo de inhame, que pode ser consumido na carne ensopada,
sopas e chá, sendo esta última forma a que potencializa mais as propriedades do alimento.Para estimular a ovulação naturalmente, pode-se aumentar o consumo de inhame. O inhame pode ser consumido cozido na carne ensopada ou em sopas. Mas, para potencializar o seu efeito, aconselha-se tomar também o chá da casca de inhame. Chá de
inhameO inhame possui um fito-hormônio chamado diosgenina, que no organismo é transformado em DHEA e estimula a liberação de mais de 1 óvulo pelos ovários, aumentando assim as chances de gravidez. Mas, além disso, é preciso seguir uma boa alimentação e praticar atividade física regularmente.Apesar de não haver publicações científicas
que comprovem que o inhame esteja diretamente relacionado à fertilidade, este assunto vem sendo estudado por inúmeros cientistas, pois já foi observado que, ao ingerir mais inhame, as mulheres ficam mais fecundas.Ingredientescasca de 1 inhame1 copo de águaModo de preparoColoque a casca do inhame numa panela com água e deixe ferver por
5 minutos. Tape a panela, deixe esfriar, coe e beba a seguir. Recomenda-se tomar o chá em jejum até começar a ovular. Para saber quando está ovulando é recomendado realizar um teste de ovulação. Saiba como fazer o teste de ovulação.Outras opções naturaisAlém do inhame, a soja e a erva cardo-mariano são capazes de estimular a ovulação por
promoverem o aumento da produção de estrogênio. Além disso, adotar práticas saudáveis, como alimentação balanceada e prática de exercícios físicos, podem facilitar a ocorrência da ovulação. Saiba quais são outros benefícios da soja e do cardo-mariano.Remédio para estimular a ovulaçãoOs remédios utilizados para estimular a ovulação tem como
objetivo amadurecer os óvulos, tornando a mulher fértil e capaz de gerar um bebê. Os medicamentos mais recomendados são a Gonadotrofina sintética e o Clomifeno (Clomid), no entanto, devido aos seus possíveis efeitos adversos, que variam desde a retenção de líquidos até o câncer de ovário, devem ser utilizados somente sob orientação
médica.Geralmente, a ovulação ocorre 7 dias depois de parar de tomar o medicamento, período em que se deve aumentar o número de relações. Por volta de 15 dias após a interrupção do uso do medicamento, deve ocorrer a descida da menstruação. Caso isto não ocorra, deve-se realizar um teste de gravidez.Estes ciclos de tratamentos devem ser
feitos mensalmente e repetidos por um número máximo de 6 vezes, para evitar que a mulher sofra de uma hiperestimulação ovárica, uma complicação que pode ser fatal. Mulheres em plena idade reprodutiva podem, de uma hora para a outra, parar de menstruar. Descartada a hipótese de gravidez, surge uma preocupação: seria menopausa precoce?
Dificilmente. Na verdade, diversas condições clínicas podem levar à chamada anovulação, que significa não ovular.Neste artigo, mostramos o que pode levar à anovulação e qual o tratamento indicado. Entenda, também, a relação entre menstruação e ovulação, bem como ovulação e gestação.O que é a ovulação?A ovulação é um evento cíclico, que
ocorre, em média, uma vez por mês. Trata-se da liberação do óvulo, por um dos ovários, em direção à tuba uterina, onde fica disponível para a fecundação.As mulheres nascem com um número finito de ovócitos (óvulos imaturos) — diferente dos homens, que produzem novos espermatozoides continuamente. A partir do momento que as meninas
entram na fase reprodutiva, elas começam a passar por variações hormonais produzidas pela glândula hipófise (localizada no cérebro).A hipófise é a responsável pela produção dos hormônios LH e FSH, essenciais no ciclo menstrual. O processo ocorre da seguinte maneira:primeiro, o FSH estimula o amadurecimento dos folículos primordiais (ovócitos
circundados por uma camada de células epiteliais);os folículos primários passam a produzir estrogênio, hormônio que faz com que um desses folículos se torne dominante (os demais atrofiam);logo antes da ovulação, a hipófise inicia a produção do LH, hormônio que estimula o amadurecimento do ovócito;uma vez maduro, o folículo se rompe e o óvulo
é liberado para a tuba uterina (nessa fase, o organismo da mulher está pronto para a fecundação).Qual é a relação entre ovulação e menstruação?A menstruação nada mais é do que uma ovulação não fecundada. Uma mulher que costuma ficar sem menstruar por meses, sem qualquer previsibilidade de quando terá uma nova menstruação, pode
ter ciclos anovulatórios (sem ovulação).No entanto, mesmo que uma mulher não menstrue, ela pode ovular. Os folículos primordiais podem existir — apenas não estão conseguindo amadurecer.Qual é a relação entre a ovulação e gravidez?A relação entre ovulação e gravidez é direta. Somente quando se está ovulando normalmente é possível
engravidar pelas vias naturais. Assim, para menstruar é preciso ovular. Ou seja, é preciso que o óvulo maduro tenha ido para a tuba uterina e não tenha sido fecundado.Por outro lado, existem quadros nos quais as mulheres têm sangramentos vaginais escuros, escassos e indolores (sem cólica menstrual),anormalmente rápidos ou prolongados. Nesses
casos, trata-se de um sintoma sugestivo de ausência de ovulação.Quais são as causas e tratamentos para a anovulação?A anovulação ou disfunção ovulatória (em mulheres antes da menopausa) é uma anormalidade menstrual. O diagnóstico é dado com base no histórico clínico individual, medição dos níveis hormonais e ultrassonografia pélvica
seriada.O tratamento consiste no uso de indutores de ovulação, bem como no controle de doenças subjacentes. As causas da anovulação podem ser diversas, como uma síndrome dos ovários policísticos, amenorreia secundária, entre outras.Síndrome dos ovários policísticosA irregularidade menstrual ou amenorreia é um dos principais sintomas
da síndrome dos ovários policísticos (a qual gera múltiplos cistos nos ovários). Ela decorre do excesso de produção de hormônios androgênicos (masculinos) pelo organismo.Amenorreia secundáriaA amenorreia secundária consiste na ausência de menstruações regulares por um período igual ou maior que seis meses. Porém, mulheres com histórico de
ciclos regulares devem se submeter à investigação a partir do terceiro mês sem menstruar.A amenorreia pode tanto ser ovulatória como anovulatória. Nesse caso, a falta de ovulação é decorrente de anormalidades cromossômicas (como miomas e pólipos obstrutivos), de alterações congênitas que obstruem o fluxo menstrual ou, até mesmo, do uso de
fármacos que afetam a dopamina (como alguns tipos de anti-hipertensivos, antipsicóticos, antidepressivos, opioides, bem como diversos alucinógenos).A forma de tratamento da anovulação depende do que está causando o problema. Às vezes, a abordagem pode ser clínica (medicamentosa); em outras, cirúrgica. Já se houver o desejo de engravidar, a
alternativa é a indução da ovulação.Assim, mantenha sua rotina de consultas ginecológicas em dia. Se sua menstruação estiver irregular ou interrompida, o ginecologista pedirá alguns exames para avaliar como tratar a causa. Caso seja diagnosticada com anovulação e deseje engravidar futuramente, procure também um especialista em reprodução
assistida. Esse profissional poderá sugerir a melhor estratégia para preservar sua fertilidade e ajudá-la a realizar o sonho de ser mãe!Achou o artigo interessante? Então, siga nossas páginas no Facebook e Instagram para mais informações e recomendações de nossos especialistas!
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