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1.- Identidade Sexual

¿Qué é a identidade sexual?

 É o marco de referencia interno

formado co paso dos anos, que

permite formular a unha persoa o

concepto sobre ela mesma en base do

seu sexo, xénero e orientación

sexual, así como; desenvolverse

socialmente conforme a percepción

que ten das súas capacidades sexuais



1.- Identidade Sexual
¿Qué é a orientación sexual?

 Consiste na tendencia sexual de cada persoa. No momento
de relacionarnos sexualmente con alguén, caben varias
posibilidades:

 Homosexualidade

 Heterosexualidade

 Bisexualidade

 Asexual
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2.- Afectividade e Sexualidade

A Afectividade é o conxunto de sentimentos inferiores e

superiores, positivos e negativos, fugaces e permanentes

que sitúan a totalidade da persoa, fronte o mundo exterior

A sexualide é o conxunto de comportamentos e prácticas que

expresan o interés sexual dos individuos. É un fenómeno

natural e nos seres humáns considérase unha parte

constitutiva da personalidade



2.- Afectividade e Sexualidade
2.1.- Sexo e comunicación: falar, falar….

2.1.1.- Coñecer e comunicar os límites

 Si non estás agusto con algo do que pasa entre ti e outra persoa,

tes todo o dereito a parar, en calquer momento e por calquera

motivo

 “Acabar o empezado” non é unha responsabilidade, nin chegar

máis lexos do que desexabas. Pode ser que a túa parella se

queixe “quedei a medias”; pero non é o fin do mundo nin é o

teu problema.



2.- Afectividade e Sexualidade
2.1.- Sexo e comunicación: falar, falar….

2.1.2.- Comunica as túas necesidades

 O sexo non ten fórmulas secretas, nin regras fixas; a cada

persoa gústanlle cousas diferentes, por iso unha boa

comunicación é fundamental

 Débese falar ca parella do que gusta e non gusta, facendo por

exemplo parte dun xogo si nos resulta difícil



2.- Afectividade e Sexualidade
2.2.- Facelo ou non facelo, esa é a cuestión

 Todos temos diferentes creencias e niveles de experiencia,

ninguén se debe sentir preionado para practicar sexo

 O coito é unha parte a intimidade sexual, aínda que sexa unha

parte importante e valorada, debes sentirte ben contigo mesmo

 Para que exista unha boa comunicación é preciso que sepas

o que queiras e teñas seguridade en ti meso. Fai o que te faga

sentir ben e toma precaucións

 A primeira vez vai ligado a moitos factores; creencias,

educación, sociedade, etc. Debemos valorar que significa para

un mesmo e a partir daí buscar o momento sen presión

ningunha dentro da parella



2.- Afectividade e Sexualidade
¿Sangrase a primeira vez?

 Non ten porque pasar, esta creencia estaba asociada a rotura do
himen, pero como explicamos anteriormente, este pódese ir
desgarrando o longo da vida ata dito momento

¿Doe a primeira vez?

 É unha creenza tamén extendida, normalmente ligada o medo
ou descoñecemento e falta de información. Si estás tensa e
nerviosa os músculos da vaxina estarán máis contraídos e poden
dificultar a penetración. Por iso é importante ter confianza e
comodidade ca parella

¿Importa o tamaño?

 Este pode variar entre os 10 cm e 25 cm (12 cm e 17 cm a
media). O tamaño non afecta a función sexual xa que a maior
sensibilidade da muller atópase no clítoris, e no primeiro tercio
da vaxina tamén existe máis sensibilidade.



2.- Afectividade e Sexualidade
¿Pode ser satisfactoria unha relación sexual sen

penetración?

 Existen multitude de prácticas sexuais que poden levarse a cabo

ca túa parella, con total satisfación para ambos. Pensase que o

coito vaxinal é a forma normal para manter relacións sexuais,

pero hai outras tanto ou máis placenteras.

 A parte dos órganos xenitais, hai outras partes do corpo capaces

de facernos disfrutar; peitos, orellas, a pel en xeral…zonas moi

sensibles que debemos descubri

 A sexualidade é un territorio da imaxinación e a libertade, no

que todo o corpo pode servir para disfrutar e comunicarte ca

túa parella.



2.- Afectividade e Sexualidade
¿Teñen os homes máis desexo que as mulleres?

 Esta idea é totalmente falsa, responde a un estereotipo, onde o

home se ve coma un “machote”, mentres que a muller é unha

“golfa”.

 Debemos entón, eliminar mitos como que o “home sempre ten

gañas

 A única certeza é que todas as persoas, homes ou mulleres,

queren ter relacións sexuais con quen realmente lles atrae, con

alguén que lle interesa

¿Os homes queren sexo e as mulleres, amor?

 Esta idea tamén ten un trasfondo cultural, as relacións sexuais

pódense ter con amor ou sen él, indiferentemente de sexas

home ou muller. Non nos debemos deixar levar polas opinións

dos demáis



2.- Afectividade e Sexualidade
¿Qué pode producir un embarazo e que non?

 O sexo oral non produce embarazo aínda que inxiras o semen, non
existe conexión entre o estómago e o útero

 Exacular sobre a vaxina, sendo moi improbable, pode deixar a unha
muller embarazada, xa que algún espermatozoide pode subir cara o
útero gracias o fluxo vaxinal

Efectos da Píldora (creencias falsas)

 Non é efectiva, o comenzo e na semana de descanso (Mentira)

 Hai que descansar despois dun tempo tomando anticoncepción
hormonal (Mentira)

 Hai que estar un tempo sen anticoncepción hormonal antes de buscar
un embarazo (Mentira)

 Provoca malformacións fetais (Mentira)

 Aumenta a fertilidade e a posibilidade de embarazo de xemelgos
(Mentira)

 Provoca aumento de peso e varices (Mentira)



2.- Afectividade e Sexualidade
O condón masculino corta o “rollo”

 Aínda que é unha creencia extendida, e pode ser verdadeira;

non ten porque selo. Cómo? Botándolle imaxinacións e que

forme parte do xogo sexual, ademáis hai moitos tipos de

preservativos

Co preservativo masculino non sintes nada

 É certo que poidas perder algo de sensibilidade pero as vantaxes

que ofrece (prevención de ETS, SIDA, etc.), protección contra

embarazos non desexados, etc. Son innumerables

O SIDA non é cousa de drogadictos e homosexuais

 Basta con realizar unha práctica de risco para que te contaxies

de SIDA, lembra que son prácticas de risco todas aquelas que te

poñan en contacto coa sangue, semen, fluídos vaxinais da persoa

infectada ou descoñecida para ti



2.- Afectividade e Sexualidade
Os bisexuais, ¿son máis promiscuos?

 Outro mito máis, o igual que as persoas heterosexuais,

homosexuais, etc. Non lles gustan todas as persoas do outro ou

mesmo sexo

¿Pódese deixar se ser homosexual si lles pos moita forza

de vontade?

 Si alguén ten a seguridade de ser homosexual, non pode

cambiala o seu antollo

¿Os homosexuais son afeminados e as lesbianas,

marimachos?

 As persoas homosexuais non queren mudar de sexo, non

debemos confundir homosexualidade con transexualidade

(implica a identidade sexual)



2.- Afectividade e Sexualidade
¿Sen orgasmo non hai satisfación sexual?

 Non podemos negar o pracer causado polo orgasmo, pero non

lle debemos dar tampouco demasiada importancia, xa que esta

non pode converterse na única razón da actividade sexual

 Debemos ter coidado ca obsesión, debido a que esa presión

pode orixinar que non sexan pracenteiras as relacións

As relacións sexuais sen penetración non son tan

placenteras ¿Verdade?

 Sabemos que o principal centro de pracer é o clítoris polo que

sen penetración podemos disfrutar de igual maneira.

 Teremos que comunicar e saber que preferencias existen de

estimulación (directa, manual, oral, etc)



2.- Afectividade e Sexualidade
¿Qué é o orgasmo múltiple?

 Despois do orgasmo o corpo volve o estado anterior a

excitación, o clítoris quere descansar e vólvese demasiado

sensible para máis estimulación.

 Sen embargo hai mulleres que poden manter un alto grado de

excitación despois do orgasmo e elevalo ata chegar a outro

clímax

¿Qué pasa co punto G?

 A maioría das mulleres alcanzan o orgasmo ca estimulación do

clítoris, sen embargo, algunhas; alcanzano pola estimulación

vaxinal. O punto G encóntrase na parede anterior da vaxina (a

unhos 5 cm) onde existe máis sensibilidade e que nalgunhas

mulleres produce un gran pracer sexual



2.- Afectividade e Sexualidade
2.3.- Sobre a regra

¿Pódese perder a virxinidade cos tampóns?

 O himen é unha membrana que tapa en parte os bordes da

abertura da vaxina. Durante o transcurso da vida pode sufrir

desgarros, polo que non nos pode obsesionar iso.

 A virxinidade mitificouse moito, pero esta mentalidade mudou

moito, polo que unha muller, o igual que o home debe disfrutar

dunha sexualidade libre, madura e responsalbe sen estar

obsesionadas ca virxinidade



2.- Afectividade e Sexualidade
2.3.- Sobre a regra

¿Non se poden ter relacións sexuais durante a regra?

 Esta idea é totalmente falsa, claro que se poden manter

relacións sexuais ca regra.

 O que pode pasar é que dentro da parella, tanto a chica como a

outra persoa non lles apeteza

 Mantendo relacións sexuais con regra non aumenta o risco de

infección, sempre que a parella este sana



2.- Afectividade e Sexualidade
2.4.- A masturbación

¿A masturbación é mala?

 Da masturbación creáronse moitos mitos, debido a visión

pecaminosa e sucia que si quixo dar. Cousas como ceguera,

esterilidade, granos, etc. son afirmacións erróneas.

 Dende a adolescencia, homes e mulleres aprenden mediante a

masturbación, a experimentar o sexo e a coñecer mellor o seu

corpo

¿As chicas non se masturban?

 Debido a que non sempre estivo ben visto socialmente que as

chicas se masturbasen, tradicionalmente falouse menos deso,

debido a etiquetas como promiscua, salida,etc. Debemos vivir e

falar da sexualidade sen temor a críticas



2.- Afectividade e Sexualidade
2.5.- Fórmulas máxicas para non quedarse embarazada

Mitos ou disparates para non quedarse embarazada

Non te podes quedar embarazada a primeria vez Mito

Non te podes quedar embarazada na piscina Disparate

Non te quedas embarazada si despois de facelo,

lávaste os xenitais

Mito

Non quedas embarazada facendo de pé Disparate



3.- Métodos Anticonceptivos

Debemos ver o sexo como unha opción que leva

consigo unha serie de responsabilidades. Unha das

consecuencias das relacións sexuais, cando existe

penetración, é a posibilidade de embarazo

A segunda consecuencia, esencial, é a posibilidade de

contaxio duha enfermidade de transmisión sexual

Existen anticonceptivos moi eficaces na prevención

de embarazos non desexados que non protexen

do SIDA ou doutras ETS



3.- Métodos Anticonceptivos
3.1.- Método do Calendario (Pouca eficacia)

 Non protexe das ETS

 Analiza polo menos 6 ciclos menstruais, cómo?:

 Anótase o ciclo máis corto e máis longo

 Restar 18 días do número de días que durou o ciclo máis curto,

con iso obtense o primeiro día do periodo fértil

 Restar 11 días do número que durou o ciclo máis longo, o que

indica cando remata o periodo fértil
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3.- Métodos Anticonceptivos
3.2.- Método da temperatura basal (Pouca eficacia)

 Non protexe das ETS

 Sistema baseado en averiguar os días fértiles da muller e

absterse de realizar o coito durante esos días. Radica en que

cando se produce a ovulación a temperatura sube unhas

décimas, segundo esto tomando a temperatura cada maña,

podriase saber cando está en periodo fértil
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3.- Métodos Anticonceptivos
3.3.- Método do moco cervical(Pouca eficacia)

 Consiste en coñecer e valorar as variacións do moco cervical

presente no fluxo vaxinal para determinar que días son fértiles

e cales non; a medida que se acerca a ovulación, o fluxo faise

máis transparente e fluído, mentres que cando a muller non

ovula é máis pegaxoso, espeso e as veces escaso
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3.- Métodos Anticonceptivos
3.4.- Método da lactancia e da amenorrea (MELA)

 Mentres a muller alimente o seu fillo/a exclusivamente con

leite materna, mantéñase a ausencia de sangrado e non pase dos

6 meses postparto, non terá ovulación

Si tomas a píldora tomando outro medicamento debes

acudir o centro sanitario,por si dito medicamento

interfire a eficacia da píldora

A “marha atrás” é un método inseguro que non evita o 

embarazo nin o contaxio de ETS



3.- Métodos Anticonceptivos
3.5.- Preservativo Masculino

 Funda fina e axustada de látex que se coloca no pene erecto

 Ten unha eficacia moi alta na prevención de embarazos non

desexados e protexe tamén do SIDA e outras enfermidades de

transmisión sexual (ETS)

 Si rompe o preservativo, existe un método de anticoncepción; a

Píldora do Día seguinte que a poderedes conseguir no PAC,

Centro Sanitario ou unha Farmacia, e deberedes tomala ata 72 h

despois da relación
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3.- Métodos Anticonceptivos
3.6.- Preservativo Feminino

 O preservativo feminio tamé proporciona unha gran protección

fronte os embarazos non desexados, a infección por VIH ou

outras enfermidades de ETS

 É especialmente útil para aquelas mulleres que se expoñen o

SIDA ou outras ETS debido as súas condutas ou das súas

parellas, que as veces se negan a tomar medidas de protección.

Hoxe en día, é o único método de protección contra o SIDA e

as ETS dispoñible para ser usado polas propias mulleres
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3.- Métodos Anticonceptivos
3.7.- EsponxaVaxinal

 Este método non sirve para previr o SIDA nin outras enfermidades de
transmisión sexual

3.8.- Diafragma

 É reutilizable e ben coidado, pode durar en torno a un ano o de látex
e ata dous anos o de silicona. Lávase con auga e xabón e sécase ben.
De vez en cando cómpre revisalo para comprobar que non está
dañado

 É moi eficaz en canto a prevención de embarazos, pero non sirve para
previr ETS ninVIH/SIDA
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3.- Métodos Anticonceptivos
3.9.- AnelVaxinal

 É un método anticonceptivo hormonal que consite nun anel de
plástico flexible e transparente. Dentro encóntranse as hormonas que
se van liberando pouco a pouco. O corpo vai absorvendo as
hormonas que impiden a ovulación, a dose é máis baixa que tomando
a píldora

 ¿Cómo se utiliza?

 Durante tres semanas ininterrumpidamente, sen retiralo. O cabo desas
tres semanas retírase e prodúcese un sangrado parecido o da regra. O
cabo dunha semana debe comezar a utilizarse un novo anel

 É obrigatorio a súa prescripción por persoal sanitario

 Son métodos anticonceptivos moi eficaces, pero non serven para
previr ETS ninVIH/SIDA



3.- Métodos Anticonceptivos
3.10.- Píldora

 Tómase diariamente durante 21 días, seguido dun periodo de

descanso de 7 días que é cando aparece a regra

 ¿Qúe fago si me esquezo de tomar a píldora?

 Si te das conta do olvido antes de que pasen 24 h, toma e continúa

co resto do envase coma sempre

 Si te das conta o día seguinte toma igual, estarás protexida

 Si te esqueces de 2 ou 3, acude o centro de saúde



3.- Métodos Anticonceptivos
3.11.- Parche anticonceptivo

 Ponse un parche durante 3 semanas sobre a pel, limpa, seca e
sen pelo (nalga, abdome, omóplato, etc.). Transcorridas 3
semanas, descansanse os 7 días seguintes onde aparecerá un
sangrado similar a regra

 O parche hai que poñelo o mesmo día durante as 3 semanas
consecutivas. A primeira vez que se pon o parche, debe
aplicarse o primeiro día de mesntruación

 Ademáis ten un dose hormonal baixa, o implante é discreto e
solo hai que cambialo unha vez a semana



3.- Métodos Anticonceptivos
3.12.- Implante Subcutáneo

 É un anticonceptivo hormonal de acción prolongada que

consiste nunha varilla flexible de material sintético impregnado

de proxesterona que se coloca debaixo da cara interna do brazo

 Libera unha hormona de maneira constante, durante un periodo

de 3 a 5 anos, inhibindo a ovulación

 As principais vantaxas son a comodidade e máxima eficacia



3.- Métodos Anticonceptivos
3.13.- Inxectable intramuscular

 O dispositivo intrauterino (DIU) é un

pequeño aparato de plástico que se

introduce no útero para evitar o embarazo

 Existen:

 DIUs de Cobre: a súa acción é impedir a

fecundación pola súa acción espermicida

 DIUs liberadores de proxesterona: en

medio de cobre levan un depósito de

proxesterona que actúda de forma continua

durante 5 anos

 Será colocado por un xinecólogo e lembra

que é eficaz para evitar embarazos pero

non enfermidades de ETS, SIDA



3.- Métodos Anticonceptivos
3.14.-Vasectomía

 A vasectomía consiste en seccionar os condutos deferentes, de

maneira que se interrumpe a traxectoria dos espermatozoides

 Realizase mediante unha operación sinxela dunhos minutos e

ocn anestesia local

 Non afecta a ningún outro aspecto da vida do home, que sigue

producindo semen e mantendo o seu desexo e resposta sexual



3.- Métodos Anticonceptivos
3.15.- Ligadura de trompas

 Consiste en seccionar ou ligar as
trompas de falopio, impidindo así que
se encontre o óvulo cos
espermatozoides.

 Trátase dunha intervención quirúrxica
en toda regra que precisa de anestesia e
un postoperatorio

 Non ten ningunha consecuencia
paralela no funcionamento do corpo da
muller, sigue ovulando e sigue tendo
regra, solo que os óvulos, o non ter o
camiño aberto, son reabsorvidos polo
organismo



Actividades
Faredes un breve comentario (Reflexión) de entre 5 e 10 liñas

sobre o seguinte corto

Corto

https://www.youtube.com/watch?v=cDYSDnOzNwY&ab

_channel=Plenainclusi%C3%B3nExtremadura

https://www.youtube.com/watch?v=cDYSDnOzNwY&ab_channel=Plenainclusi%C3%B3nExtremadura


Para máis información
 Centro de Saúde

 xuventude@xunta.es

 www.xuventude.net
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