
Hemorragia (Istihadah) e suas 
regras 

 
A hemorragia é o fluido de sangue vaginal originada por outra causa que não seja a 

menstruação ou o parto. Inclusive, em algumas mulheres raramente este fluxo pára 

e em outras continua por um período maior do que o normal, porém se detém por 

um curto período. A mulher que sofre de hemorragia pode pertencer a alguma destas 

três categorias: 

1. A que tem períodos menstruais regulares e conhecidos antes da hemorragia. Neste 

caso, a mulher deve calcular quando começaria e quando terminaria seu periíodo 

menstrual e deve deixar de praticar as orações durante estes dias. Todas as outras 

regras da menstruação se aplicam durante este tempo. Para o resto dos dias, seu 

sangramento deve ser considerado hemorragia. 

2. A mulher que não tem um período regular, ou não se recorda quando ocorria, 

porém pode distinguir entre os dois tipos de sangue, baseando-se na cor, densidade 

e odor. 

3. A que não tinha um período regular e inclusive não pode distinguir entre os dois 

tipos de sangue, seja porque é sempre do mesmo aspecto ou porque muda 

constantemente. Esta mulher deve considerar o ciclo menstrual da maioria das 

mulheres, ou seja, seis ou sete dias. Todo o mês deve considerar como menstruação 

e deve calcular desde o momento em que notou o primeiro sangramento vaginal, o 

resto dos dias deve considerar como hemorragia. Cabe aqui mencionar que não 

existe diferença entre uma mulher afetada pela hemorragia e uma mulher que tem a 

suspensão completa da menstruação, exceto pelo seguinte: 

a. Se a mulher afetada pela hemorragia queira realizar o Wudu deve lavar-se e retirar 

o sangue que se encontra na zona vaginal, aplicar toalhas higiênicas ou simplesmente 

um pouco de algodão que contenha o sangue. O que saia de sangue depois disso não 

terá importância. 

b. Deve realizar o Wudu para cada oração obrigatória (Salat Fard) tal como o Profeta 

ordenou a uma mulher nesta situação: 

“Faz o Wudu para cada oração”. (Narrado por Bukhari) 

Esperamos que esse estudo venha de encontro com as necessidades das irmãs, e que 

Allah conserve a religião dos muçulmanos e muçulmanas, que buscam conhecer a 

religião e praticá la em sua totalidade. 


