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A influência do ciclo menstrual no desempenho físico da mulher
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Resumo
Objetivo – Verificar qual a influência do ciclo menstrual no desempenho de mulheres ativas. Participaram desse estudo 4 mulheres que
não fazem uso de hormônios, com idades de 25 e 40 anos, com rotina ativa nos exercícios de modalidades distintas e com a frequência
nos exercícios de no mínimo 120 minutos semanais. Método – Foram aplicados 2 questionários remotamente para cada participante. O
primeiro questionário foi de Anamnese para atividades físicas e caracterização das participantes juntamente com o termo de consentimento
e o segundo questionário, com perguntas de percepção de esforço das variáveis: fadiga muscular, cansaço respiratório, desconforto
articular e disposição para treinar. Resultados – Os resultados do conjunto de participantes mostraram valores mais altos para disposição
do que para as demais variáveis tanto no geral quanto na avaliação individual de cada participante. As variáveis fadiga muscular e cansaço
respiratório apresentam alterações mais expressivas em cada fase do CM quando analisadas individualmente para cada participante.
Conclusão – Conclui-se através das percepções das participantes, que de acordo com as fases do ciclo menstrual, as variáveis apresentam
alterações que interferem no desempenho e frequência no exercício físico. Porém, o estudo não comprovou uma fase específica, nem
padrões de desempenho físico de acordo com as fases do ciclo, o que torna mais evidente a necessidade de caracterizar de maneira
precisa o exato período do CM para adequar o planejamento, aplicação e avaliação do treinamento em mulheres.

Descritores: Ciclo menstrual; Desempenho físico funcional; Percepção

Abstract
Objective – To verify the influence of the menstrual cycle on the performance of active women. Participated in this study 4 women
who do not use hormones, aged between 25 and 40 years old, with an active routine of different modalities of physical activities and
a 120-minute exercise frequency weekly. Method – 2 questionnaires were sent remotely for each participant. The first questionnaire
was an Anamnese for physical activities and participants characterization in conjunction of a consent statement; the second question-
naire asked questions regarding of evaluated variables: muscular fatigue, exhaustion breathing and willingness for training. This ques-
tionnaire was filled out by the applicants after each training performed during the entire menstrual cycle. Results – The results of the
set of participants and for individual description showed higher values for disposition than for the other variables. The variables muscle
fatigue and respiratory fatigue showed more significant changes in each phase of the MC when analyzed individually for each parti-
cipant. Conclusion – It is concluded through the participants' perceived exertion that, according to the phases of the menstrual cycle,
the variables present changes that interfere in the performance and frequency in physical exercise. However, the study did not prove
a specific phase, nor physical performance standards according to the phases of the cycle, which makes more evident the need to ac-
curately characterize the exact period of the CM in order to adapt the planning, application and evaluation of the training in women. 

Descriptors: Menstrual cycle; Functional physical performance; Perception

Introdução
Quando se fala em saúde da mulher as relações entre

os órgãos reprodutivos, o ciclo menstrual (CM) e a se-
creção hormonal são aspectos fundamentais a serem
considerados. No entanto há mulheres que não conhe-
cem a fundo o funcionamento do próprio ciclo, seja os
aspectos fisiológicos, seja os efeitos do ciclo na vida
diária. Esse desconhecimento por vezes está associado
ao uso de hormônios como método contraceptivo, que
atua no organismo feminino de forma a deixar o CM li-
near evitando as alterações hormonais características
de cada período do ciclo menstrual. 
O CM acontece através de uma interação entre cére-

bro, a glândula pituitária, ovários e endométrio, me-
diante a estímulos ambientais, nutrição, estresse, emo-
ção, luz, odor, som1. Do ponto de vista biológico, o
ciclo menstrual é dividido em três momentos: fase foli-
cular, fase ovulatória e fase lútea2. Outros autores3 con-
sideram apenas a fase folicular e lútea, inserindo a fase
ovulatória como uma etapa tardia dentro da fase proli-

ferativa. A fase folicular começa no primeiro dia da
menstruação (termo que descreve a eliminação do en-
dométrio do útero como sangue e tecido menstrual) e
dura até a ovulação4. A fase lútea inicia-se com o fim
da ovulação e dura até a nova menstruação5. Cada
fase do ciclo apresenta secreção hormonal característica
pela hipófise anterior (hormônio folículo estimulante
(FSH) e luteinizante (LH)) e pelos ovários (estrogênio e
progesterona). Com relação as alterações de secreção
hormonal, a fase folicular apresenta baixos níveis  de
estradiol e progesterona, o que ocasiona a degeneração
e o desprendimento do revestimento uterino2. A fase
ovulatória é caracterizada por um pico da secreção de
estrogênio (6); na fase lútea são secretadas grandes
quantidades de progesterona e estrógeno, mas principal-
mente progesterona3. No final do CM, caso o óvulo  não
seja fecundado, o corpo lúteo se degenera e os níveis de
estrógeno e progesterona caem, provocando o início do
fluxo menstrual, dando início a um novo ciclo3. Todas
essas alterações hormonais (que não acontecem no
caso de uso de homônimos anticoncepcionais) 
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promovem uma combinação única de sintomas para
cada mulher, e isso também afeta o rendimento físico.
Entretanto a literatura é controversa em apontar os

efeitos do CM durante a atividade física (AF). Há estudos
que apontaram alterações nos sintomas pré-menstruais
associadas ao exercício físico7,8 como por exemplo,
aumento no volume da força de trabalho muscular e
menor taxa de fadiga durante a fase folicular9. Por outro
lado também é apontado redução significativa de força
na fase folicular10 e que o CM não afeta o consumo
máximo de oxigênio (VO2max) em atividades aeróbias
de curta intensidade11.
É sabido sobre a relevância da consideração das al-

terações hormonais do CM para o planejamento e rea-
lização do treinamento físico em mulheres. Apesar da
quantidade limitada de pesquisa em  medicina esportiva
e ciência do esporte para mulheres uma vez que apenas
entre 4% e 13% dos artigos científicos investigam os
efeitos do treinamento físico e esportivo para mulheres
12, algumas barreiras metodológicas precisam ser trans-
postas nestes estudos. A coleta única de amostras san-
guínea para avaliar a fase do CM e a liberação hormo-
nal, e assim, estabelecer associações com a atividade
física, apresenta dificuldades em obter dados fidedignos,
uma vez que há variações significativas nos padrões
pulsáteis de secreção hormonal ao longo do dia. Um
estudo recente recomenda que uma combinação de
três métodos sejam realizados para verificar a fase do
ciclo menstrual em estudos que avaliam a secreção
hormonal: o método de contagem baseado em calen-
dário, combinado com o teste de pico de hormônio lu-
teinizante urinário e a medição das concentrações de
estrogênio e progesterona no soro em hora do teste14. 
Tendo em vista a importância de um planejamento

adequado do treinamento que respeite os períodos do
CM para mulheres ativas, o uso do método de percepção
subjetiva de esforço pode ser um importante aliado
tanto da mulher, para regular suas atividades e o próprio
nível de exigência, quanto para o treinador na tentativa
de ser mais assertivo no planejamento do treinamento.
A utilização da percepção subjetiva de esforço é uma
estratégia de controle da intensidade do treinamento de
fácil aplicação no dia-dia do treinamento. Consiste num
método em que o em próprio indivíduo aponta em uma
escala gradativa de pontos o esforço percebido durante
ou após a execução do exercício. Tendo em vista a
baixa representatividade de estudos que investigam os
efeitos do treinamento em mulheres e consideram os
efeitos do CM para tal atividade, o objetivo dessa pes-
quisa foi verificar a influência do ciclo menstrual na
percepção de desempenho de mulheres ativas.

Métodos
Participaram desse estudo de acompanhamento lon-

gitudinal 4 mulheres selecionadas por conveniência,
que que não fazem uso de hormônios nem como trata-
mento de reposição hormonal, nem como método con-
traceptivo, com idades entre 25 e 40 anos, que apre-
sentam rotina ativa nos exercícios de modalidades

distintas com a frequência nos exercícios de no mínimo
120 minutos semanais. Os dados para caracterização
da amostra bem como dados de percepção de esforço
foi obtido através de 2 questionários apresentados re-
motamente via Whatsapp para cada participante. Ini-
cialmente foi enviado o questionário de Anamnese para
atividades físicas e caracterização dos participantes
juntamente com o termo de consentimento. Uma vez
que as participantes tenham assinado o Termo de Con-
sentimento receberam um segundo questionário com
perguntas acerca das variáveis: frequência dos exercí-
cios físicos, fadiga muscular, cansaço respiratório, des-
conforto articular e disposição para treinar. O segundo
questionário, foi respondido pelas participantes após
cada sessão de treino realizado durante o período de
um ciclo menstrual completo (aproximadamente 30
dias). Os questionários inicialmente identificaram o pe-
ríodo do ciclo menstrual em que se encontrava as par-
ticipantes, e quantificou a frequência de treinos. Uma
escala (0 a 5) foi utilizada para quantificar a percepção
de esforço das participantes nas 4 variáveis avaliadas
(disposição para treinar; fadiga muscular; cansaço res-
piratório e desconforto articular). Os resultados apre-
sentam uma análise descritiva dos valores de 0 (nada)
a 5 (máximo) atribuídos a cada variável após cada ses-
são de treino ao longo do CM na fase folicular e lútea
do CM. A observação dos dados individualmente con-
tribuiu para uma discussão da média e da particulari-
dade das participantes sobre a percepção do esforço
em cada uma das fases do CM investigadas.

Resultados
O presente estudo teve por objetivo verificar a in-

fluência do ciclo menstrual na percepção de desempe-
nho de mulheres ativas. O Gráfico 1 aponta os resulta-
dos das variáveis investigadas após cada sessão de
atividade física para todas as participantes. Os resulta-
dos do conjunto de participantes mostraram valores
mais altos para disposição do que para as demais va-
riáveis. Observa-se que a disposição, foi levemente
maior na fase lútea quando comparado com a fase fo-
licular. A fadiga muscular e desconforto articular tam-
bém se apresentaram levemente maior na fase lútea,
enquanto o cansaço respiratório apresentou levemente
maior na fase folicular. 
Analisando os resultados individuais de cada partici-

pante, é possível identificar diferenças mais expressivas
entre as suas fases. 
É possível observar que a disposição se mantém como

a variável com maior valor em comparação as demais.
Ainda a participante 1 apresenta disposição um pouco
maior na fase lútea em relação a fase folicular, a fadiga
muscular teve um aumento na fase folicular, nessa
mesma fase, o cansaço respiratório foi três vezes maior
se comparada com a lútea, já o desconforto articular
se apresentou somente na fase lútea.
No caso dessa participante, nota-se que a disposição,

a fadiga muscular e o cansaço respiratório foram maio-
res na fase lútea, e o desconforto articular teve um 
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Gráfico 1. Média da percepção de esforço nas variáveis: disposição, fadiga muscular, cansaço respira-
tório e desconforto muscular de todas as participantes

Gráfico 2. Média da percepção de esforço nas variáveis: disposição, fadiga muscular, cansaço respi-
ratório e desconforto muscular da participante 1. Eixo y escala de percepção de esforço, eixo x variá-
veis avaliadas

aumento mínimo nessa fase, com relação a fase folicular. 
A disposição dessa participante foi maior na fase Lú-

tea, já a fadiga muscular, cansaço respiratório e des-
conforto articular, foram levemente maiores na fase fo-
licular, quando comparado a fase lútea.
Para a participante 4 é possível observar que a dis-

posição foi maior na fase folicular, a 
aumento foi um pouco mais expressivo nessa fase,

se comparado à fase folicular, e o desconforto articular
quase dobrou na fase lútea.

Discussão
Os resultados das médias de todas as participantes

em cada variável apresentados no Gráfico 1, confirmam
o que a literatura aponta sobre haver menor disposição

na fase folicular, sobretudo no início da menstruação
15. Dias antes da menstruação o folículo vazio trans-
forma suas células endócrinas em uma estrutura cha-
mada corpo lúteo. Se o óvulo não foi fertilizado, o
corpo lúteo degenera, os níveis de estrogênio e pro-
gesterona diminuem e as contrações uterinas começam
para desprender o revestimento como tecido, muco e
sangue, dando início a menstruação4. A queda hormo-
nal que se dá dois dias antes do início da menstruação
e procede até o final dela, contribui para alguns des-
confortos físicos como dores de cabeça16. Inchaço,
fluxo sanguíneo, além de outros fatores, são contri-
buintes para a falta de disposição nesse período. Entre-
tanto, essa mesma variável o gráfico 5 apresenta maior
disposição da participante 4, na fase folicular, o que
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seria contraditório. Porém, foi observado que durante
o início da fase folicular (menstruação) a participante
não realizou os treinos rotineiros, os treinos executados
foram a partir do final da menstruação, coincidindo
com o estudo anterior e com uma outra literatura que
relata maior disposição no final da fase folicular que
antecede a ovulação. No final da fase folicular com o
fim da menstruação ocorre o aumento dos níveis hor-
monais4. Logo após a menstruação o crescimento do
nível de estrogênio faz com que as paredes uterinas
(endométrio) engrossem e os vasos sanguíneos se apro-
ximem do revestimento do útero e inibe a secreção de
FSH, porém promove um aumento acentuado do LH
permitindo a maturidade de um folículo, dando início
a segunda fase do ciclo, a ovulação (também conhecida

na literatura como segunda fase folicular).
Os resultados da variável fadiga muscular (Gráfico

1), não apontam diferença na percepção de esforço
durante a fase lútea. A literatura aponta a redução na
capacidade de concentração, fadiga muscular e nervosa
mais rápido17 durante a fase lútea. Porém, a observação
do diário de treino fornecido através do questionário 2
respondido ao final de cada sessão de treino aponta
que a participante 4 (Gráficos 5) somente realizou as
sessões de treinamento no final da fase folicular (início
da fase ovulatória). Além disso, observando os gráficos
individualmente das participantes 1 e 3 (Gráfico 2 e
Gráfico 4) que relataram a maior fadiga muscular na
fase folicular, foi identificado que estas haviam treinado
no início da fase folicular (menstruação), corroborando

Gráfico 4.Média da percepção de esforço nas variáveis: disposição, fadiga muscular, cansaço res-
piratório e desconforto muscular da participante 3. Eixo y escala de percepção de esforço, eixo x
variáveis avaliadas

Gráfico 3. Média da percepção de esforço nas variáveis: disposição, fadiga muscular, cansaço respi-
ratório e desconforto muscular da participante 2. Eixo y escala de percepção de esforço, eixo x variá-
veis avaliadas



com um outro estudo que avaliou dois exercícios resis-
tidos multiarticulares, e encontrou queda significativa
na força muscular durante a fase folicular do ciclo
menstrual9.
A fadiga respiratória se manteve tanto na fase folicular

quanto na lútea, se observado o Gráfico 1. Porém os
gráficos 3 e 5, referente as participantes 2 e 4 relataram
maior fadiga na fase lútea do CM. A literatura aponta
que a progesterona (hormônio característico da fase lú-
tea) é um potente estimulador do centro respiratório
(18). As respostas ventilatórias são aumentadas durante
a fase lútea em comparação a fase folicular, o que pode
explicar maior fadiga na fase lútea para as participantes
2 e 4 (Gráficos 2 e 4). No entanto, os mesmos autores
defendem o papel do estrogênio em relação ao sistema
respiratório, sendo que, seus efeitos sobre o sistema
são semelhantes ao da progesterona18, podendo assim
justificar o resultado do Gráfico 1. Ou seja, as flutuações
e interação desses hormônios durante o ciclo menstrual
é considerado importante para o sistema respiratório e
a fase do CM precisa ser identificada com precisão
para compreender a percepção de esforço.
A variável desconforto articular, está intimamente as-

sociado a um hormônio chamado relaxina. Uma pes-
quisa relata que a relaxina diminui a tensão dos tecidos
moles e afirma o envolvimento de lesão do ligamento
cruzado com o CM. A literatura aponta que a relaxina
possui habilidade de aumentar a lassitude dos tecidos,
podendo causar alterações físicas e metabólicas na ex-
pressão da mobilidade articular ou da lassitude ligamen-
tar. Os efeitos do hormônio relaxina, são significativa-
mente aumentados pelo estrogênio e totalmente
antagonizados pela progesterona19. Compreendendo ha-
ver desconforto articular, tanto na fase folicular, onde o
nível de estrogênio sobe gradativamente atingindo seu
pico, quanto na fase lútea, onde há presença da proges-

terona e flutuações de estrogênio. Porém, a probabilidade
de desconforto é maior quando há interação dos hor-
mônios relaxina estrogênio e progesterona justificando
os relatos das participantes 1 e 4 (Graficos 2 e 5) que
descrevem sentir maior desconforto articular na fase lú-
tea. Outros autores concluem que o estrogênio que atua
no sistema nervoso central, atua também no nível celular
diminuindo a produção de colágeno nos tendões coin-
cidindo com o resultados do gráfico 3, em que a partici-
pante relata maior desconforto articular na fase folicu-
lar20.

Conclusão
É fundamental que as fases do CM sejam considera-

das para o planejamento aplicação e avaliação do exer-
cício em mulheres ativas uma vez que são relatas alte-
rações na percepção de esforço nas variáveis disposição
para treinar, fadiga muscular, cansaço respiratório e
desconforto articular. As possíveis relações entre a per-
cepção do esforço durante o exercício e as fases do ci-
clo menstrual indicam que a disposição pode ser maior
na fase lútea (após a ovulação), porém, desconfortos
como fadiga muscular, cansaço respiratório e descon-
forto articular também pode estar presentes a depender
do período exato do CM em que a mulher se encontra.
Uma vez que o presente estudo considerou o CM em
duas fases (lútea e folicular), tendo sido considerada a
fase ovulatória como parte da fase folicular, também
foram relatados menores índices de desconforto na fase
folicular. Assim, recomenda-se que para considerar os
períodos do CM no planejamento e execução do trei-
namento para mulheres, deve-se fazer uma identifica-
ção mais precisa possível da fase do CM, considerando
3 fases distintas: folicular, ovulatória e lútea. Essas re-
comendações metodológicas podem a esclarecer al-
gumas das divergências em torno dos resultados obtidos
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Gráfico 5. Média da percepção de esforço nas variáveis: disposição, fadiga muscular, cansaço res-
piratório e desconforto muscular da participante 4. Eixo y escala de percepção de esforço, eixo x va-
riáveis avaliadas
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em escalas de percepção de esforço entre estudos da
literatura que pretendem identificar os efeitos do ciclo
menstrual sobre o desempenho físico em mulheres ati-
vas. Quanto maior for a precisão da caracterização da
fase do CM, mais adequada será a prescrição e avalia-
ção do desempenho em mulheres. 
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