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Resumo 

 

Existe um interesse crescente no papel dos esteroides sexuais no 

funcionamento neuropsicológico, particularmente no que diz respeito à 

possibilidade de que o estrogênio possa melhorar a memória. A evidência de 

que os hormônios ovarianos, como o estrogênio e a progesterona afetam a 

cognição vem de estudos de memória em mulheres com idade mais avançada 

que recebem terapia de reposição estrogênica e estudos de habilidades 

sexualmente dimórficas em mulheres jovens durante o ciclo menstrual. O 

objetivo deste estudo foi avaliar a influência das fases do ciclo menstrual sobre 

o processamento da atenção e da memória de universitárias com idade entre 

21,1 anos + 2,5. Trata-se de um estudo transversal, realizado com 76 

universitárias com ciclo menstrual regular. As participantes foram divididas em 

quatro grupos e submetidas ao teste de Memória Auditivo Verbal de Rey, teste 

das Figuras Complexas de Rey e teste de Atenção Concentrada. O grupo 1 

contou com 20 participantes que foram avaliadas durante o período menstrual, 

o grupo 2 com 18 participantes que foram avaliadas durante a fase folicular, 

grupo 3 com 20 participantes, avaliadas durante a fase ovulatória e grupo 4 

com18 participantes avaliadas durante a fase lútea. Não foram encontradas 

diferenças significativas entre os grupos para os testes de memória auditivos 

verbais e atenção. O grupo 1 apresentou um desempenho significativamente 

melhor no teste das figuras complexas de Rey em relação ao grupo 3, 

demonstrando que houve a associação entre hormônios sexuais, e a memória. 

A influência dos esteroides sexuais sobre a memória de mulheres jovens 

apresentou uma característica seletiva, tanto em relação ao hormônio, pois não 

identificamos alterações nas fases com níveis mais altos de progesterona, 

quanto em relação ao tipo de habilidade cognitiva que foi atingida, neste caso, 

a memória visual. 

PALAVRAS CHAVES: Ciclo Menstrual. Atenção. Memória. Aprendizagem. 
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Abstract 

 

There is growing interest in the role of sex steroids in neuropsychological 

functioning, particularly with regard to the possibility that estrogen may improve 

memory. The evidence that ovarian hormones such as estrogen and 

progesterone affect cognition comes from studies of memory in older women 

who receive estrogen replacement therapy and studies of sexually dimorphic 

abilities in young women during the menstrual cycle. The aim of this study was 

to evaluate the influence of the phases of the menstrual cycle on the processing 

of attention and memory of university students aged 21.1 years + 2.5. This is a 

cross-sectional study, carried out with 76 university students with a regular 

menstrual cycle. The participants were divided into four groups and subjected to 

the Rey Verbal Auditory Memory test, the Rey Complex Figures test and the 

Concentrated Attention test. Group 1 had 20 participants who were evaluated 

during the menstrual period, group 2 with 18 participants who were evaluated 

during the follicular phase, group 3 with 20 participants, evaluated during the 

ovulatory phase and group 4 with 18 participants evaluated during the luteal 

phase. . No significant differences were found between groups for verbal 

auditory memory and attention tests. Group 1 performed significantly better in 

the test of Rey's complex figures compared to group 3, demonstrating that there 

was an association between sex hormones and memory. The influence of 

sexual steroids on the memory of young women showed a selective 

characteristic, both in relation to the hormone, as we did not identify changes in 

the phases with higher levels of progesterone, as in relation to the type of 

cognitive ability that was reached, in this case, visual memory. 

KEY WORDS: Menstrual Cycle.  Attention.  Memory. Learning. 
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Seção 1 – Apresentação 
______________________________________________________ 

 
 

1.1 Apresentação Geral 

 O presente estudo, intitulado Influência das fases do ciclo menstrual no 

processamento da atenção e da memória, parte de um questionamento sobre 

os efeitos dos esteroides sexuais na função cognitiva em mulheres jovens, 

visto que a grande maioria dos estudos sobre o tema está relacionada com 

mulheres mais velhas, no período da menopausa. Considerando que a 

aprendizagem é um processo amplo e complexo, influenciado por diversos 

fatores, neste estudo investigamos se processos relativos à aprendizagem 

como a atenção e a memória são influenciados pelo ciclo menstrual. 

 Esta dissertação está dividida em quatro seções. A seção 1 trata desta 

apresentação. Na seção 2, está descrito todo o desenvolvimento da pesquisa: 

introdução e referencial teórico que foram realizados após um levantamento 

bibliográfico nas bases de dados SCIELO, PUBMED, SCIENCE DIRECT, 

LILACS; metodologia, onde descrevemos todos os passos para a realização da 

pesquisa, desde a submissão ao comitê de ética até a realização dos testes 

com as participantes e a análise estatística dos dados; os resultados, descritos 

em gráficos e tabelas; discussão, onde confrontamos nossos resultados com 

pesquisas publicadas sobre o mesmo tema e a conclusão. 

Na seção 3, está descrita a elaboração do produto resultante desta 

pesquisa. Durante a pesquisa, as participantes responderam a um questionário 

acerca de sintomas pré-menstruais e através deste questionário, foi 

desenvolvido um vídeo com o intuito de ser um produto educacional para a 

abordagem do tema. 

Na seção 4, apresenta-se a produção técnica, realizada em parceria 

com o orientador durante o curso. 
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Seção 2 – Dissertação 

 

2.1 Introdução 

 

O sistema hormonal feminino consiste em três hierarquias de hormônios, 

regulados pelo eixo hipotálamo-hipófise-gonadal. O Hormônio Liberador de 

Gonadotropinas (GnRH), secretado pelo hipotálamo; Hormônio Folículo 

Estimulante (FSH) e Hormônio Luteinizante (LH), secretados pela hipófise 

anterior, em resposta à liberação do GnRH pelo hipotálamo e os Hormônios 

Estrogênio e Progesterona, secretados pelos ovários, em resposta aos 

hormônios secretados pela hipófise anterior (MENDES, DE SOUZA 2017; 

MERZ, 2017). 

O ciclo menstrual é um fenômeno biológico cuja característica notável é 

o fluxo sanguíneo vaginal. Tal fenômeno possui um caráter cíclico mensal que 

ocorre como resultado direto de variações das concentrações hormonais 

secretadas pelo eixo hipotálamo-hipófise-gonadal (POROMAA; GINGNELL, 

2014). 

Esse ciclo pode ser dividido em quatro fases: menstrual, folicular, 

ovulatória e lútea. A fase menstrual começa no primeiro dia da menstruação e 

dura, em média, seis dias; a fase folicular, compreendida entre a menstruação 

e a ovulação, inicia logo após a menstruação e dura até o nono dia; a fase 

ovulatória ocorre entre os dias 10 e 14; já a fase lútea inicia no fim da ovulação 

e dura até o início do fluxo menstrual seguinte. O ciclo menstrual regular dura 

entre 26 e 35 dias, variando de mulher para mulher (FERREIRA; MANNARINO; 

DE ALMEIDA, 2018). 

Durante o ciclo menstrual, as flutuações dos níveis hormonais são 

responsáveis tanto pela ovulação quanto pelo comportamento reprodutivo e, 

em algumas mulheres, a oscilação desses hormônios provoca um conjunto de 

sintomas conhecido como síndrome pré-menstrual (SILVA et al. 2006; 

MENDES, DE SOUZA 2017). Além disso, os hormônios sexuais femininos 

também podem afetar as funções cognitivas, o estado afetivo, a vulnerabilidade 

às drogas e a sensibilidade à dor (HAIMOV-KOCHMAN; BERGER, 2014).  
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A cognição emerge do cérebro como o resultado da contribuição, 

interação e coesão de um conjunto de funções como atenção, percepção, 

memória, visualização, execução de tarefas, noção espacial, resolução de 

problemas, execução e expressão de informação, linguagem e aprendizado 

(FONSECA, 2014) 

A atenção é um processo complexo, com vários componentes como o 

alerta, a concentração, a seleção, perscrutação e a exploração. A palavra 

atenção é frequentemente empregada no sentido de se concentrar ou focalizar 

em alguma atividade, tarefa ou situação e denota o contrário de distração. Se 

analisarmos detidamente essa dualidade, podemos observar que prestar 

atenção a um determinado estímulo em nossa volta ocorre paralelamente à 

distração ou desatenção aos demais estímulos do meio (BRANDÃO, 2004) 

Prestar atenção é focalizar a consciência, concentrando os processos 

mentais em uma única tarefa principal e colocando as demais em segundo 

plano. Isso significa que a atenção tem dois aspectos principais: a criação de 

um estado geral de sensibilização, conhecido atualmente como alerta, e a 

focalização desse estado de sensibilização sobre certos processos mentais e 

neurobiológicos - a atenção propriamente dita (BOLFER, 2009). 

 A memória é a capacidade que têm o ser humano e os animais de 

armazenar informações que possam ser recuperadas e utilizadas 

posteriormente (SCHECHTMAN, 2011). De acordo com Baddeley (2003), a 

memória é considerada um sistema complexo e múltiplo, combinado por 

arranjos de codificações ou subsistemas que permitem a armazenagem e a 

recuperação de informações no cérebro.  

 A memória pode ser classificada em memória de curta duração (MCD), 

memória de longa duração (MLD) e memória de trabalho (MT).  

 A memória de curta duração é aquela que dura por segundos ou, no 

máximo, minutos. A memória de trabalho é uma memória de curta duração que 

nos permite armazenar uma informação apenas enquanto estamos fazendo 

uso dessa informação, ou seja, apenas enquanto certo trabalho está sendo 

realizado. Diz respeito a um sistema para manutenção temporária de 

informação durante a performance de um leque de tarefas cognitivas (MOTA, 

2000).  
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 A memória de longa duração é aquela que armazena informações por 

longos períodos de tempo, meses, anos ou até mesmo décadas. Pode ser 

dividida em duas categorias principais: a) memória explícita ou declarativa: as 

lembranças estão prontamente acessíveis à nossa consciência e podem ser 

evocadas através de palavras; b) memória implícita ou não declarativa: 

corresponde às memórias que estão em níveis subconscientes, não podendo 

ser evocadas por palavras, mas sim por ações (MOURÃO JÚNIOR; FARIA, 

2015). 

 De maneira geral, os mecanismos cerebrais da memória e 

aprendizagem estão também associados aos processos neurais responsáveis 

pela atenção, percepção, motivação, pensamento e outros processos 

neuropsicológicos, de forma que perturbações em qualquer um deles tendem a 

afetar, indiretamente, a aprendizagem e a memória (CHAVES,1993). Qualquer 

aprendizagem humana emerge, consequentemente, de múltiplas funções, 

capacidades, faculdades ou habilidades cognitivas interligadas (FONSECA, 

2014). 

A aprendizagem resulta da percepção e da troca de informações entre o 

meio ambiente e os diferentes centros nervosos. Prestar atenção, 

compreender, aceitar, reter, transferir e agir são alguns dos componentes 

principais da aprendizagem (PAULA, 2006).  

O processo ensino-aprendizagem se desenvolve por trocas entre os 

sujeitos envolvidos: quem aprende e quem ensina estão intimamente 

integrados num processo de partilha de conhecimentos, vivências e 

sentimentos, pautados pela comunicação entre esses pares (KUBO; BOTOMÉ, 

2001). 

Considerando que a aprendizagem é um processo amplo e complexo, 

influenciado por diversos fatores, neste estudo investigamos se processos 

relativos à aprendizagem como a atenção e a memória são influenciados pelo 

ciclo menstrual. De acordo com Almeida (2014), durante o ciclo, as mulheres 

passam por processos fisiológicos importantes, com repercussões múltiplas e 

complexas sobre seu organismo. Assim, infere-se que estes podem, em certos 

casos, funcionar como interferidores no processo de aprendizagem. 
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O estudo justifica-se pela importância de se ampliar o conhecimento a 

cerca de fatores que podem influenciar os processos de atenção, memória e 

consequentemente, aprendizagem. Dessa forma, busca-se contribuir para a 

elaboração de estratégias de ensino que, sempre que possível, potencializem a 

aprendizagem e minimizem os desafios ao aprendizado.  
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2.2. Fundamentação Teórica 

 

 Os hormônios gonadais exercem efeito precocemente durante o 

desenvolvimento do cérebro. São efeitos tróficos, permanentes e controladores 

da arquitetura neural e das atividades futuras. Entre outras influências, os 

efeitos organizacionais dos hormônios gonadais ou sua ausência são 

responsáveis pelas diferenças de gênero no cérebro e no comportamento 

(HALBREICH; KANH, 2001). 

 As funções cognitivas são estudadas pela neuropsicologia que tem 

como base disciplinas que se preocupam com o estudo do funcionamento do 

cérebro, do comportamento humano e o resultado dessa interação, objetivando 

compreender como cérebro e mente tecem a complexa realidade humana 

(TIRAPU-USTÁRROZ, 2007). 

O Sistema Nervoso Central é um dos tecidos-alvos dos esteroides 

sexuais, os quais agem ativando ou inibindo algumas enzimas que atuam 

sobre a síntese de neurotransmissores. A identificação do cérebro como uma 

fonte de esteroides e a presença de receptores para esses hormônios em 

diferentes áreas estratégicas do cérebro sugerem que os esteroides sexuais 

influenciam nas modificações do humor e da cognição. (ROSA e SILVA; SÁ, 

2006). 

A atenção é amplamente estudada por diferentes áreas do 

conhecimento, tais como psicologia, pedagogia, neurociência cognitiva, 

biologia, fisiologia, sendo um importante construto para a compreensão dos 

processos perceptivos e funções cognitivas (LIMA 2005). 

Vários fatores podem influenciar a atenção, como o contexto no qual o 

indivíduo está inserido, as características dos estímulos, expectativa, 

motivação, relevância da tarefa desempenhada, estado emocional, 

experiências anteriores. A atenção exerce uma função muito importante na 

capacidade de retenção de informações relevantes, porque é através dela, 

associada aos processos de controle, que guardamos informações na memória 

de longa duração (LADEWIG, 2000; LIMA, 2005). 
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 A memória é um dos processos centrais da cognição, visto que graças a 

ela é possível reter e recuperar a informação. Por outro lado, sem a atenção, 

não seriam possíveis nem a aprendizagem nem a memória, uma vez que a 

atenção constitui o mecanismo por meio do qual a informação é captada para 

depois ser processada e classificada (OLIVEIRA et al., 2004) 

 A memória é um dos mais importantes processos psicológicos, pois 

além de ser responsável pela nossa identidade pessoal e por guiar em maior 

ou menor grau nosso dia a dia, está relacionada a outras funções corticais 

igualmente importantes, tais como a função executiva e o aprendizado 

(MOURÃO JÚNIOR; FARIA, 2015). 

A aprendizagem é o resultado de alterações funcionais e neuroquímicas 

que levam a modificações no comportamento, envolvendo interação de fatores 

intrínsecos e extrínsecos e requer uma complexa rede de habilidades 

cognitivas que interagem simultaneamente (INACIO et al., 2018). É um 

processo contínuo que opera sobre todos os dados que alcançam um limiar de 

significação, dependendo essencialmente da atenção e da memória (PAVÃO, 

2008). 

Numa perspectiva cognitiva, a aprendizagem é concebida em termos de 

aquisição de novas informações e a sua integração no conjunto de 

conhecimentos existentes. Aprender porém, não se limita apenas à aquisição 

de novas informações, mas tem ainda por objetivo corrigir, aprofundar, alargar 

e reorganizar a nossa base de conhecimentos existentes (PINTO, 2001). 

Existe um interesse crescente no papel dos esteroides sexuais no 

funcionamento neuropsicológico, particularmente no que diz respeito à 

possibilidade de que o estrogênio possa melhorar a memória. A evidência de 

que os hormônios ovarianos, como o estrogênio e a progesterona, afetam a 

cognição vem de estudos de memória em mulheres mais velhas que recebem 

terapia de reposição estrogênica e estudos de habilidades sexualmente 

dimórficas em mulheres jovens durante o ciclo menstrual (MAKI et al., 2002) 

 No ciclo natural de mulheres em idade reprodutiva e em mulheres 

grávidas, não há relação consistente entre os níveis de progesterona e a 

cognição. Em mulheres dentro de 6 anos de menopausa e não usando terapia 
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hormonal, os níveis de progesterona estão associados positivamente à 

memória verbal e cognição global (HENDERSON, 2018). 

 De acordo com Maki et al. (2002), estudos indicam que flutuações no 

estradiol estão subjacentes a um padrão de mudança cognitiva ao longo do 

ciclo menstrual. Além disso, Pompili et al. (2016), demonstrou que a flutuação 

hormonal fisiológica de estrogênios durante o ciclo menstrual pode influenciar a 

memória, no momento da codificação, durante o processamento de 

informações emocionais. 

 O mecanismo dos efeitos do estrogênio ainda não está bem explicado, 

mas sabe-se que o hormônio modula vários neurotransmissores implicados na 

regulação da cognição e do afeto, incluindo acetilcolina, serotonina, dopamina 

e noradrenalina. (AMIN et al., 2005). 

 Genzel et al. (2011) avaliou que habilidades que favorecem as mulheres, 

como fluência verbal e habilidades manuais, podem melhorar durante as fases 

do ciclo com altas concentrações de estrogênio e/ou progesterona e que as 

habilidades visuoespaciais, que são mais favorecidas nos homens, podem 

melhorar durante as fases do ciclo com baixas concentrações hormonais.  

 No estudo de Mordecai (2008), não foram encontradas alterações 

significativas no desempenho da memória verbal e outras funções cognitivas 

em mulheres jovens ao longo do ciclo menstrual assim como Lenners (2017), 

que avaliou a memória de trabalho, atenção e viés cognitivo de 68 mulheres 

durante dois ciclos menstruais e não encontrou associação consistente entre 

as funções testadas e as variações hormonais. 

 Entretanto, os resultados de Soliz-Ortiz e Corsi-Cabrera (2008) 

demonstraram que houve um resultado significativamente melhor no teste de 

atenção, favorecido pela progesterona. Assim como a memória visuoespacial 

foi influenciada positivamente a fluência verbal recebeu influência negativa, na 

fase ovulatória, onde há uma concentração maior de estrogênio.  

 Estudos de ciclo menstrual oferecem uma abordagem não invasiva para 

estudar alterações cognitivas em relação as flutuações hormonais. Em 

humanos, a maioria das pesquisas são realizadas em mulheres na menopausa, 

tratadas ou não com terapia de reposição hormonal. Os estudos com mulheres 

jovens em condições fisiológicas têm mostrado que algumas habilidades 

cognitivas podem flutuar ao longo do ciclo menstrual (POMPILI, 2016). 
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2.3 Objetivos: 

 

 2.3.1 Objetivo Geral: 

Avaliar a influência das fases do ciclo menstrual sobre o processamento 

da atenção e da memória. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos: 

Avaliar a memória verbal em mulheres jovens em cada fase do ciclo 

menstrual. 

Avaliar a memória visuoespacial de mulheres jovens em cada fase ciclo 

menstrual. 

Avaliar a atenção de mulheres jovens em cada fase do ciclo menstrual. 

Identificar sintomas de síndrome pré-menstrual, em mulheres jovens 

com ciclo menstrual regular. 
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2.4 MÉTODO 

 

 2.4.1 Tipo de Estudo: 

Trata-se de estudo transversal. 

 

 2.4.2 Local da pesquisa: 

Laboratório de Neurociências da Universidade Estadual de Ciências da 

Saúde de Alagoas.  

 2.4.3 Amostra: 

 2.4.3.1Tamanho da Amostra 

O tamanho da amostra foi definido em 76 universitárias, baseado no 

estudo de Lenners et al. (2017), que avaliou a memória de trabalho 

visuoespacial, a atenção, o viés cognitivo e os níveis hormonais em quatro 

tempos consecutivos de dois ciclos menstruais em mulheres saudáveis e 

mulheres com distúrbios endócrinos com idades entre 18 e 40 anos.  

2.4.3.2 Amostragem 

Foi realizada uma busca ativa de estudantes em Instituições de Ensino 

Superior. 

 

 2.4.3.3 Critério de Inclusão 

 Indivíduo do sexo feminino, com ciclo menstrual regular, cursando 

ensino superior com faixa etária de 20 a 40 anos de idade. 

 

 2.4.3.4 Critério de Exclusão 

 Gravidez, fazer uso de anticoncepcional e de drogas recreativas ou 

psicotrópicas que possam interferir nos processos de atenção e memória. 
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2.4.4 Instrumentos 

 Foi aplicado um formulário com informações gerais para caracterização 

da amostra (APÊNDICE A). Em seguida foi aplicado o The Premenstrual 

Syndrome Screening Tool (PSST) (ANEXO 1) que é uma ferramenta  de 

triagem de sintomas pré-menstruais. (STEINER; MACDOUGALL; BROWN, 

2003) 

 Para avaliação da memória verbal, de curta e longa duração, foi utilizado 

o Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT), o qual foi proposto 

originalmente como instrumento neuropsicológico para avaliação dos 

processos de aprendizagem e memória. Segundo Cotta (2012), O RAVLT é um 

teste reconhecido na literatura neuropsicológica para avaliação dos processos 

de aprendizagem, evocação e reconhecimento da memória episódica, sensível 

ao déficit de memória verbal. Foi adaptado para a população brasileira por 

Diniz et al.(2000). 

Foi utilizado também o Teste das Figuras Complexas de Rey.que é 

composto por uma figura geométrica (A) complexa e abstrata. O objetivo do 

autor foi desenvolver uma figura geométrica sem significação evidente, de 

realização gráfica fácil, e com uma estrutura de conjunto complicada, com o 

objetivo de solicitar uma atividade perceptiva analítica e organizadora. Nesse 

sentido, segundo Rey (1999), o objetivo do teste é avaliar a atividade 

perceptiva e a memória visual, verificando o modo como o examinando 

apreende os dados perceptivos que lhe são apresentados e o que foi 

conservado espontaneamente pela memória. 

Para a avaliação da atenção, foi utilizado o Teste de Atenção 

Concentrada-AC, que consiste em uma tarefa na qual o examinando deve 

marcar o estímulo-alvo, dentre diversos outros estímulos distratores, no tempo 

de cinco minutos. A pontuação total é resultante do número de estímulos-alvo 

corretamente marcados, subtraído do número de erros (respostas incorretas 

marcadas) e omissões (estímulos-alvo não marcados) (CAMBRAIA, 2009). 
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2.4.5 Procedimentos: 

  

As participantes da pesquisa foram recrutadas obedecendo aos critérios 

de inclusão e exclusão. A Coleta ocorreu no período de junho a dezembro de 

2019, após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da UNCISAL, com 

número CAAE:11919319.0.0000.5011em 03/06/2019 (ANEXO 2). 

Após a explanação clara do que seria realizado durante a pesquisa e a 

aplicação do consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE B), foi solicitado a 

cada participante que registrasse o dia do início de cada menstruação, durante 

três ciclos consecutivos. As participantes realizaram esse registro 

manualmente ou através de aplicativos disponíveis gratuitamente em lojas de 

aplicativos. Após o registro, foi verificada a regularidade do ciclo menstrual de 

cada participante. Foram considerados regulares os ciclos que tiveram uma 

variação máxima de +2 dias entre um mês e outro. Apenas as participantes 

com ciclo sexual regular foram convidadas a realizar os testes 

neuropsicológicos de atenção e memória.  

Após a verificação da regularidade do ciclo, as participantes foram 

classificadas em quatro grupos, a saber: 

Grupo 1 - Menstrual: as participantes se encontravam no primeiro ou 

segundo dia do ciclo. Nesse período temos baixos níveis hormonais de 

estrogênio e progesterona. 

Grupo 2 – Fase folicular: as participantes estavam na metade dos dias 

entre a menstruação e a ovulação. Nesse período há um crescimento no nível 

de estrogênio e o nível de progesterona continua baixo. 

Grupo 3 – Fase ovulatória: as participantes deste grupo estavam no 

décimo quarto dia antes do início do próximo ciclo. Nessa fase há um pico de 

estrogênio e o nível de progesterona continua baixo. 

Grupo 4 – Fase lútea: as participantes estavam na metade dos dias 

entre a ovulação e o início do próximo ciclo. Nesta fase, verifica-se um baixo 

nível hormonal de estrogênio e uma alta concentração de progesterona. 
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Uma vez verificada em que fase do ciclo a participante se encontrava, 

ela foi alocada em um desses grupos e convidada a realizar os testes de 

atenção e memória no mesmo dia. 

 A aplicação dos testes aconteceu em um ambiente silencioso, de forma 

individual, com as participantes em uma mesa com todo o material fornecido 

para a realização do teste (caneta, lápis, papéis, borracha, cronômetro). Teve 

duração de 45 minutos, em média, por universitária. 

 Inicialmente, as participantes preencheram o formulário com 

informações gerais (Apêndice A) que foi utilizado para caracterizar a amostra. 

Em seguida, responderam ao questionário de sintomas pré-menstruais 

(ANEXO 1) e, logo após, foram aplicados os testes de atenção e memória. 

 O primeiro teste a ser aplicado foi o RAVLT. Nesse teste, cada 

participante escutou uma lista de 15 palavras e foi solicitada a repetir as 

palavras que lembrasse. Essa tarefa foi repetida 5 vezes e, a  cada repetição 

foi realizada a anotação da quantidade de acertos. Em seguida, uma nova lista 

de 15 palavras foi lida (lista para distração em relação à lista original) e também 

foi solicitado que a participante repetisse as palavras que lembrasse dessa 

segunda lista. Depois, a voluntária foi solicitada a falar as palavras da primeira 

lista, dessa vez, sem escutá-las novamente e o número de acertos foi anotado 

pelo pesquisador. Nesse momento, a participante foi informada de que esse 

teste seria finalizado após a aplicação dos outros testes. 

 O segundo teste aplicado era o Teste das Figuras Complexas Rey. 

Nesse teste, a participante recebeu um papel com uma figura e recebeu um 

papel em branco para copiar a figura sem tempo determinado. Após fazer a 

cópia, o papel com a figura e a cópia desenhada pela participante foram 

recolhidos pelo pesquisador, outro papel em branco foi entregue, e a 

participante foi solicitada a desenhar a figura, desta vez, sem olhar para a 

figura original, apenas com o que lembrasse. Ao terminar, a participante 

entregou o papel ao pesquisador e foi informada de que o teste seria finalizado 

posteriormente. Esse segundo desenho foi considerado uma cópia recente. 
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 O terceiro e último teste aplicado foi o teste de Atenção Concentrada. 

Esse teste consiste em uma folha de papel com várias figuras (cerca de 150 

figuras), das quais deveriam ser identificadas e marcadas apenas três que se 

encontravam destacadas no início da folha. A participante foi orientada a 

marcar as figuras idênticas as que estão destacadas e, para isso, ela teve um 

tempo de 5 minutos. Após esse tempo o papel foi recolhido. 

 Em seguida, voltamos para o primeiro teste, e a participante foi solicitada 

a repetir, sem escutar novamente, a lista das 15 palavras e o número de 

acertos foi anotado pelo pesquisador. Por fim, a participante recebeu uma folha 

de papel em branco e foi solicitada a desenhar a figura do segundo teste, sem 

olhar para a original.  

 Os testes foram corrigidos e os resultados obtidos foram tabulados no 

programa Excel. 

2.4.6 Variáveis: 

Memória verbal, memória de curta e longa duração: variável quantitativa 

que foi medida através do teste RAVLT. 

Memória visuoespacial, memória de curta e longa duração: variável 

quantitativa medida através do teste das Figuras Complexas de Rey. 

Atenção Concentrada: variável quantitativa que foi medida através do 

Teste de Atenção Concentrada – AC. 

  

2.4.7 Análise Estatística 

Os dados foram armazenados na planilha eletrônica Excel. Na 

estatística descritiva os dados quantitativos foram apresentados na forma de 

média e desvio padrão; os dados qualitativos estão apresentados em tabelas 

de frequência. Na estatística inferencial a comparação dos escores de memória 

e atenção nas diversas fases do ciclo menstrual foi comparada utilizando-se o 

teste de análise de variância (ANOVA) quando os dados obedeceram aos 

critérios paramétricos, caso contrário, foi utilizado o teste Kruskal Wallis. 

Quando necessário, foi utilizado o pós teste de Dunn. O tratamento estatístico 

foi realizado no programa BIOESTAT versão 5.0 e a margem de erro assumida 

foi de 5%. 
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2.5 Resultados 

 

Caracterização da amostra 

Trata-se de uma amostra de 76 estudantes universitárias do sexo 

feminino, com ciclo menstrual regular, idade entre 20 e 26 anos com média de 

21,1 anos + 2,5 (DP), divididas em quatro grupos, de acordo com a fase do 

ciclo menstrual. Vinte participantes fizeram parte do grupo 1 (fase menstrual); 

18 participantes do grupo 2 (fase folicular), 18 participantes do grupo 3 (fase 

ovulatória) e 20 participantes fizeram parte do grupo 4 (fase lútea).  

 Triagem de Sintomas Pré - Menstruais 

Todas as participantes responderam um questionário de sintomas pré-

menstruais no intuito de descartar a influência desses sintomas nos testes 

neuropsicológicos. Sessenta e seis por cento das participantes apresentaram 

sintomas de Síndrome Pré-Menstrual, de acordo com a Ferramenta de Triagem 

de Sintomas pré-menstruais (gráfico 1). Não houve influência dos sintomas pré-

menstruais em relação aos testes de atenção e memória em cada grupo. 

 

 
Gráfico 1: Porcentagem de participantes que apresentaram  

síndrome pré menstrual 

 

 

 

 

Sim 66%

Não 34%
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Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey (RAVLT) 

Não foi observada nenhuma diferença significante, quando comparados 

os quatro grupos em relação ao teste de memória auditivo verbal de RAVLT. 

Para memória de curta duração o grupo 1 apresentou uma média de 14, pontos 

+ 0,7 (DP); o grupo 2, 13,5 pontos + 1,1; o grupo 3, 13,5 pontos + 1,3 e o grupo 

4, 13,9 pontos + 1,3. Para memória de longa duração, o grupo 1 apresentou 

uma média de 13,3 pontos, + 1,7 (DP); o grupo 2 12,8 + 1,9; o grupo 3 12,3 

+1,7 e o grupo quatro 13,5 + 1,4 conforme demonstrado na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Resultado do teste de memória Auditivo Verbal de 

RAVLT por grupos 

Grupos Média  DP 

Grupo 1 – Fase Menstrual 

     Memória de curta duração 14,2 0,7 

     Memória de longa duração 13,3 1,7 

Grupo 2 -  Fase Folicular 

     Memória de curta duração 13,5 1,1 

     Memória de longa duração 12,8 1,9 

Grupo 3 -  Fase Ovulatória 

     Memória de curta duração 13,5 1,3 

     Memória de longa duração 12,3 1,7 

Grupo 4 -  Fase Lútea 

     Memória de curta duração 13,9 1,3 

     Memória de longa duração 13,5 1,4 

_____________________________________________________________  

 

Teste das Figuras Complexas de Rey 

Na comparação entre os quatros grupos em relação ao Teste das 

Figuras Complexas de Rey, foi identificada uma diferença significante (p<0.05) 

entre os grupos 1 (fase menstrual) e 3 (fase ovulatória) tanto para memória de 

curta duração quanto para memória de longa duração. Para memória de curta 

duração o grupo 1 apresentou uma média de 14,4 pontos + 1,8 (DP) enquanto 

o grupo 3 apresentou uma média de 12,7 pontos + 1,7 (DP). Os resultados 

desse teste estão demonstrados na tabela 2. 
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Tabela 2: Resultado do teste das figuras complexas de Rey. 

_______________________________________________________________ 
* O grupo 3 apresentou média inferior aos demais grupos, com uma diferença 
significante em relação ao grupo 1. (p<0,05). 
  

Teste de Atenção Concentrada: 

 No resultado do teste de atenção concentrada não houve diferença 

significante entre os grupos (tabela 3). O grupo 1 apresentou uma média de 

64,1 pontos  +14,6 (DP) ; o grupo 2 apresentou uma média de 65,7 pontos + 

31,3 (DP) ; o grupo 3 apresentou uma média de 69,3 + 25,6 (DP) e o grupo 4 

apresentou uma média de 72,1 pontos + 30,5 (DP), conforme demonstrado na 

tabela 3 

Tabela 3: Teste de Atenção Concentrada 

Grupos  Média DP 

Grupo 1 – Fase Menstrual  64,1 14,6 

Grupo 2 – Fase Folicular  65,7 31,3 

Grupo 3 -  Fase Ovulatória  69,3 25,6 

Grupo 4 – Fase Lútea  72,1 30,5 

 

 

 

Grupos Média DP 

Grupo 1 – Fase Menstrual 

     Memória de curta duração 14,4 1,8 

     Memória de longa duração 14,7 1,9 

Grupo 2 – Fase Folicular 

     Memória de curta duração 13,6 1,5 

     Memória de longa duração 13,6 1,6 

Grupo 3 -  Fase Ovulatória 

     Memória de curta duração 12,7* 1,7 

     Memória de longa duração 13,1* 1,6 

Grupo 4 – Fase Lútea 

     Memória de curta duração 13,7 1,3 

     Memória de longa duração 13,8 1,3 
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2.6 Discussão 

 

 O interesse sobre a influência dos esteroides sexuais sobre as funções 

cognitivas decorre de uma série de estudos relacionados às terapias de 

reposição hormonal em mulheres na menopausa. De acordo com Maki et al. 

(2002), o estrogênio pode melhorar a memória em mulheres mais jovens e 

mais velhas, embora os domínios específicos da memória afetados exijam 

investigação adicional.  

 No presente estudo, foi avaliada a memória verbal de curta e longa 

duração, através do teste de RAVLT, e não foram encontradas diferenças 

significativas entre os grupos.  

 O resultado desse teste é compatível com o resultado encontrado por 

Mordecai et al. (2008) que analisou memória verbal, em 2 grupos de mulheres: 

um grupo com ciclo menstrual regular e outro grupo fazendo uso de 

anticoncepcionais. As mulheres do grupo de ciclo regular foram testadas em 

duas fases diferentes do ciclo (com baixos níveis de estrogênio e progesterona 

e com altos níveis dos mesmos hormônios), e as mulheres que usavam 

anticoncepcionais foram tesadas nas fases de pílula ativa e inativa. A memória 

verbal não sofreu alterações ao longo do ciclo em mulheres com ciclo regular, 

enquanto as que faziam uso de contraceptivos orais apresentaram um 

significante melhor desempenho no teste de memória verbal na fase da pílula 

ativa.  

 Esse estudo utilizou um teste bem semelhante ao RAVLT, no qual são 

verificadas as memórias imediata e tardia através de uma lista de palavras. Os 

resultados sugerem que os hormônios exógenos contribuem mais para a 

memória verbal em mulheres em idade fértil em comparação com os hormônios 

endógenos.  

 Em outro estudo, Mihalj et al. (2014) utilizou o teste de RAVLT, testes de 

fluência verbal, uma tarefa de amplitude de dígitos e um teste de atenção 

concentrada para verificar funções cognitivas em um grupo homogêneo de 16 

mulheres com ciclo menstrual regular em três fases do ciclo menstrual: fase 

folicular, fase ovulatória e fase lútea. Não foram encontradas alterações 

significativas na memória imediata, memória tardia, fluência verbal e 

aprendizado verbal em qualquer fase do ciclo, indicando que as alterações nos 
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níveis de estrogênio e progesterona durante o ciclo menstrual não afetaram o 

funcionamento cognitivo diário das mulheres em extensão significativa. 

 O estudo de Hampson e Morely (2013) avaliou um grupo de mulheres 

com ciclo menstrual regular e comparou com um grupo controle de homens. As 

mulheres foram divididas em dois grupos, um deles, com alto estrogênio e 

outro com baixo estrogênio e cada grupo foi testado apenas uma vez para 

memória de trabalho, teste de rotações mentais e fluência verbal. Mais uma 

vez não foram encontradas diferenças significantes entre os grupos para o 

teste de habilidades de linguagem e fluência verbal. 

 Vários estudos fazem referência às diferenças dimórficas, nas quais as 

mulheres apresentam um melhor desempenho em tarefas que favorecem os 

homens tais como, capacidade visuoespacial, rotações mentais e atividades 

numéricas, quando elas estão nas fases do ciclo em que os níveis hormonais 

tanto de estrogênio quanto de progesterona estão mais baixos; já nas fases do 

ciclo em que os níveis hormonais estão mais altos, elas obtêm e um 

desempenho melhorado em tarefas que favorecem as mulheres (tais como 

habilidades verbais e coordenação motora fina (MORDECAI et al. 2008; 

LENNERS et al. 2017; HAMPSON, MORLEY; 2013) 

 No presente estudo, essa diferença não foi encontrada quando verificou-

se a memória verbal, entretanto, quando a memória não verbal foi avaliada 

através do teste das Figuras Complexas de Rey, encontramos uma diferença 

significativa entre o grupo 1 (grupo da fase menstrual) e o grupo 3 (grupo da 

fase ovulatória). O grupo 1 apresentou um melhor desempenho para memória 

de curta e de longa duração em relação ao grupo 3.  

  O teste de Figuras Complexas de Rey é amplamente usado para 

explorar a memória não verbal. Esse teste é uma medida bastante conhecida 

para avaliar memória visual, habilidade visuoespacial e algumas funções de 

planejamento e execução de ações (OLIVEIRA et al, 2004; JAMUS; MADER 

2005). 

 A cognição visuoespacial e a memória verbal foram avaliadas por 

Peragine, et al (2020) em 169 homens e 219 mulheres. As mulheres foram 

divididas em quatro grupos, sendo três grupos de acordo com as fases do ciclo 

menstrual, e um grupo que fazia uso de contraceptivos orais. Entre as  

mulheres, o grupo que apresentou um desempenho significativamente melhor 
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foi aquele com níveis reduzidos de estrogênio, em relação às outras fases do 

ciclo para o teste de rotação mental.  

 Maki et al. (2002), em um estudo com dezesseis mulheres, o qual 

avaliou coordenação motora fina, fluência verbal e rotações mentais, em duas 

fases diferentes do ciclo menstrual, também observaram que altos níveis de 

estrogênio se correlacionam negativamente com testes de rotações mentais e 

estímulo perceptivo. 

 Memória de trabalho visuoespacial, atenção e viés cognitivo foram 

avaliados por Lenners et al. (2017) em 68 mulheres saudáveis e mulheres com 

distúrbios endócrinos, durante dois ciclos menstruais consecutivos, em quatro 

momentos em cada ciclo. Os resultados apresentaram uma associação 

significativamente negativa entre progesterona e memória de trabalho na 

avaliação durante o primeiro ciclo, que não se repetiu quando foram avaliadas 

no segundo ciclo. O estudo concluiu que não existe associação entre níveis 

hormonais e atenção, memória de trabalho visuoespacial e viés cognitivo. 

 Em relação ao estudo de Lenners, destaca-se o tipo de metodologia 

utilizada. Apesar da grande quantidade de participantes, quando comparados a 

outros estudos, os testes foram repetidos por quatro vezes, com o mesmo 

grupo de mulheres em dois ciclos consecutivos. Isso pode ter gerado um efeito 

de aprendizado pela prática, visto que foi relatada alguma associação entre 

níveis hormonais e funções cognitivas na avaliação do primeiro ciclo, que não 

se repetiu no segundo ciclo. 

 No presente estudo, os testes foram aplicados em quatro momentos do 

ciclo em 4 diferentes grupos de mulheres, no intuito de evitar os efeitos da 

aprendizagem  pela prática na realização dos testes. 

 Os estudos de Peragine et al. (2020)  e Maki et al. (2002), são 

compatíveis com nosso estudo e indicam que as flutuações hormonais 

implicam um melhor desempenho em tarefas perceptivo visuais durante as 

fases de baixos níveis hormonais. Dessa maneira, identifica-se uma interação 

entre esteroides e processamento visuoespacial, uma habilidade que 

comumente favorece o sexo masculino corroborando os achados de Hampson 

(1990), acerca das diferenças sexualmente dimórficas, uma vez que as 

mulheres apresentam melhor desempenho em tarefas que favorecem os 

homens quando os níveis hormonais estão mais baixos. 
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 Paralelo ao presente estudo, que não encontrou nenhuma alteração de 

atenção ou memória nas fases com níveis mais altos de progesterona, 

Peragine et al. (2020) afirma que o menor desempenho na fase ovulatória 

sugere que a inibição da capacidade visuoespacial pode ser mediada 

principalmente pelo estrogênio, não pela progesterona.    

 O terceiro teste, de Atenção Concentrada, avalia a capacidade do 

indivíduo em focalizar, selecionar e manter a atenção em estímulos alvo dentre 

vários estímulos disponíveis. O procedimento avalia quantitativamente a 

capacidade de atenção concentrada e sustentada. (BENCZIK, LEAL, 

CARDOSO, 2016). No presente estudo não foram encontradas diferenças 

significativas entre os grupos em relação à atenção. 

 Pletzer, Harris e Ortner (2017) verificaram três aspectos da atenção 

relacionados ao ciclo menstrual, comparando um grupo de 35 homens e 32 

mulheres. As mulheres tinham ciclo menstrual regular e foram testadas nas 

fases folicular e lútea do ciclo. Os resultados demonstraram um melhor 

desempenho das mulheres na fase folicular em comparação com a fase lútea 

no teste de atenção sustentada.  

 O estudo de Soliz-Ortiz e Corsi-Cabrera (2008) avaliou o desempenho 

neuropsicológico de 9 mulheres com ciclo menstrual regular, nas fases 

menstrual, ovulatória e lútea, através de testes de capacidade espacial, 

coordenação manual, fluência verbal, memória  visuoespacial e atenção 

sustentada. Os resultados indicaram uma melhora na atenção concentrada na 

fase lútea, quando os níveis de progesterona são altos. Esse estudo também 

observou uma atenção reduzida durante a fase ovulatória, quando os níveis de 

estrogênio estão mais altos.  

 Roberts, Eisenlohr-Moul, Martel (2018) examinaram a associação entre 

esteroides sexuais e sintomas de Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH) em 

32 mulheres com ciclo menstrual regular, e identificaram que houve um 

aumento dos sintomas de TDAH nas fases menstrual e lútea. 

 Os resultados dos estudos sobre atenção são conflitantes e podemos 

destacar alguns aspectos relevantes sobre os mesmos. De acordo com Soliz-

Ortiz e Corsi-Cabrera (2008) em qualquer avaliação das habilidades cognitivas 

é necessário estabelecer a capacidade de focalizar e sustentar a atenção. A 

manutenção da atenção é essencial para o processamento eficiente de 
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informações. A capacidade de se manter alerta e selecionar os estímulos que 

são mais ou menos importantes em cada atividade é um aspecto fundamental 

de um sistema de função da atenção e é a chave para o processamento bem 

sucedido de informações. Outro aspecto importante é o fato de o próprio 

conceito de atenção, que é composto por uma variedade de funções 

heterogêneas dificulta sua avaliação. 
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2.7 Conclusão 

 

 Os hormônios sexuais femininos não só são responsáveis pelas 

características físicas e pelo comportamento reprodutivo, como também 

exercem algum efeito sobre as habilidades cognitivas da mulher.  

 No presente estudo, enquanto a atenção e memória verbal de mulheres 

jovens permaneceram estáveis, a memória visual uma habilidade que é 

considerada sexualmente dimórfica, sendo favorecida nos homens, foi 

influenciada pela variação dos níveis hormonais. As participantes apresentaram 

um desempenho significativamente melhor na memória visual quando os níveis 

de estrogênio e progesterona encontravam-se baixos, e um pior desempenho 

quando ocorreu o pico de estrogênio, característico do período ovulatório. 

 A influência dos esteroides sexuais sobre a memória de mulheres jovens 

apresentou uma característica seletiva, tanto em relação ao hormônio, pois não 

identificamos alterações nas fases com níveis mais altos de progesterona, 

quanto em relação ao tipo de habilidade cognitiva que foi atingida, nesse caso, 

a memória visual. 
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Seção 3 – Produto 

 

3.1 Introdução 

O processo ensino-aprendizagem é um nome para um complexo 

sistema de interações comportamentais entre professores e alunos. Mais do 

que “ensino” e “aprendizagem”, como se fossem processos independentes da 

ação humana, há os processos comportamentais que recebem o nome de 

“ensinar” e de “aprender” (KUBO, BOTOMÉ, 2001). 

 Nesta relação, professor-aluno e ensino-aprendizagem, as ações 

educativas ultrapassam o repasse de conhecimentos, sendo necessário uma 

maior interação, uma melhor comunicação, e o desenvolvimento de recursos 

que permitam a abordagem dos conteúdos de uma forma ampla, diversificada 

e acessível a todos (BRAIT, 2010). 

 Na prática, o educador sempre encontrará situações novas, estará 

sempre colocado diante de um quadro no qual apenas o bom senso não será 

suficiente para se instrumentalizar, far-se-ão necessários também, 

conhecimentos cientificamente fundados a respeito do comportamento 

humano, para poder se orientar (SANTOS, 2019). 

Nesta compreensão, os produtos educacionais são materiais de ensino, 

aprendizagem e investigação, em qualquer suporte ou mídia, digital ou não, 

que estão sob domínio público ou são disponibilizados com licença aberta, 

permitindo o acesso, uso, adaptação e redistribuição gratuita por terceiros, sem 

restrição ou com poucas restrições (UNESCO, 2015). 

O produto educacional aqui descrito foi elaborado a partir de um 

questionário de sintomas pré-menstruais que foi respondido pelas participantes 

da pesquisa sobre a influência dos hormônios sexuais no processamento da 

atenção e memória.  

A síndrome pré-menstrual (SPM) é definida como um padrão recorrente 

de sintomas que ocorrem durante a fase pré-menstrual e regride logo após o 

início da menstruação. Caracteriza-se por uma combinação de sintomas 

físicos, psicológicos e comportamentais que influenciam negativamente na vida 
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diária das mulheres, tanto no trabalho quanto nas atividades pessoais. Ocorre 

durante a fase lútea do ciclo menstrual e melhora de maneira significativa 

passados alguns dias do início da menstruação (HENZ, 2016).  

 O diagnóstico da síndrome pré-menstrual é feito pela presença de 

sintomas físicos e/ou emocionais, em pelo menos cinco dias que antecedem a 

menstruação e também por pelo menos dois a três ciclos consecutivos. Os 

sintomas podem ser de leve a moderada intensidade (ARRUDA, FERNANDES, 

SIMÕES, 2011). 
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3.2 Referencial teórico do produto  

 O suporte das tecnologias da informação e comunicação abre novos 

caminhos para o compartilhamento do saber produzido. Os denominados 

recursos educacionais expandem-se de modo inovador para democratizar as 

possibilidades de acesso a conteúdos, materiais didáticos e outras mídias.  

(SILVA, 2015) 

O formato de conteúdo multimídia oferece vários benefícios que podem 

ser explorados. Constitui  um meio de apresentação versátil que permite 

combinar vários elementos, como imagens, textos, sons, em um único objeto 

de aprendizagem; também é uma maneira mais atraente e confortável de 

ilustrar exemplos ou capturar eventos reais. (CLAROS; COBOS, 2013). 

A presença do vídeo em ambiente escolar tem crescido, principalmente, 

quando é usado por professores para levantar discussões, complementar 

assuntos e apresenta-los sob outras perspectivas. (OLIVEIRA; SANTANA; 

OLIVEIRA, 2010)  

O vídeo promove uma ruptura nos processos educacionais pautados 

apenas nas linguagens verbal e escrita. Ele trás para a sala de aula o mundo 

externo, o cotidiano, as imagens e sons de realidades próximas e distantes, a 

imaginação e a fantasia. Por meio de imagens, movimento, música, sons 

diversos, os diversos sentidos são aguçados e a relação dos alunos com os 

conteúdos abordados se dá de maneira diferenciada (MENEZES, 2017) 

Além disso, o vídeo permite a “virtualização” do conteúdo e, 

consequentemente, do professor, sendo possível levar a sua aula para 

qualquer lugar e assistida no momento. Isso se torna possível, principalmente, 

devido ao advento de dispositivos portáteis cada vez menores e com grande 

capacidade de armazenamento, possibilitando ver e ouvir com boa qualidade 

de som e imagem. (OLIVEIRA; SANTANA; OLIVEIRA, 2010)   

O presente produto representa uma ferramenta de auxílio na 

comunicação, na interação e é um complemento tanto em relação ao tema 

abordado em sala de aula como também no que se refere aos materiais 

disponibilizados pelo professor para os alunos. 
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3.3 Objetivos: 

 Elaborar um vídeo educativo sobre tema Síndrome Pré Menstrual. 

 Abordar o tema síndrome pré-menstrual com estudantes universitárias, 

utilizando um recurso educativo audiovisual. 
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3.4 Referencial metodológico  

O Recurso desenvolvido é um vídeo de 120 segundos, no formato mp4, 

elaborado com imagens e música de domínio público, intitulado: Ciclo 

menstrual e Síndrome Pré – Menstrual. Esse formato permite ampla divulgação 

em diversas mídias e redes sociais. 

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o tema 

abordado e também sobre recursos educacionais. 

O processo de construção desse Recurso Educacional foi baseado no 

método CTM3, o qual proporciona os fundamentos para a ampliação da 

eficácia dos produtos e da composição de seus elementos de modo mais 

impactante e abrangente (SANTOS, 2019). Nessa perspectiva, foram 

considerados alguns aspectos metodológicos, a saber: a exploração de inputs 

sensoriais, a análise transacional, e o estabelecimento de uma âncora. 

A exploração de inputs sensoriais foi proposta de acordo com os cinco 

sentidos: audição, visão, olfato, paladar e sinestésico, entendendo que cada 

indivíduo tem alguns desses sentidos mais acentuados do que outros e que os 

receptores das mensagens são extremamente seletivos; ou seja, podem ser 

sensíveis a alguns estímulos e a outros não; são mais ativos em face de certos 

apelos e passivos perante outros; procuram informações, mas registram as que 

interessam. (FUJISAWA, 2010; FINGER, 2009) 

No recurso educacional aqui apresentado os sentidos mais explorados 

são a visão, através do vídeo, das imagens,  e do texto; a audição através da 

música escolhida para o vídeo e o sinestésico, através da alteração das cores 

do texto, e da movimentação de algumas imagens.  

A teoria da Análise Transacional de Eric Bern propõe que a 

personalidade humana se estrutura em três Estados do Ego – o Pai, o Adulto, e 

a Criança. Nesse conceito fundacional da Análise Transacional, um Estado do 

Ego é uma maneira específica de pensar, sentir e comportar, por meio dos 

quais interagimos com as pessoas; mais que um mero papel, é um estado do 

ser totalmente experienciado. (ALVES, 2012). A utilização dessa teoria na 

elaboração do recurso possibilita direcionar a comunicação para todos os tipos 

de personalidade, atuando com maior assertividade (SANTOS, 2019).  
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Neste vídeo, conseguimos alcançar os três estados acima citados, o Pai 

através da figura do professor; o adulto, por meio da linguagem utilizada; e o 

estado de ego criança através da forma de apresentação animada. 

 A utilização da âncora é o estabelecimento de algo que remeta ao 

recurso, como uma imagem, um escala de cores ou até mesmo um som. Algo 

que ao ser visto ou ouvido traga a lembrança do produto. Neste caso utilizamos 

a figura do professor como âncora. 

 O roteiro para elaboração do vídeo foi desenvolvido pela autora, o vídeo 

foi construído através dos programas PowerPoint e YouCute, as imagens foram 

obtidas através do site https://pixabay.com/pt/ e a música foi através da 

biblioteca do Youtube, em: https://www.youtube.com/audiolibrary/music?nv=1. 
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3.5 Conclusão 

 A elaboração do recurso educacional proporciona uma aprendizagem 

significativa no que diz respeito às possibilidades de atuação tanto na 

docência, como na comunicação em geral, seja nas instituições de ensino,  nos 

serviços de saúde e até mesmo na área de gestão em saúde pública. 
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Seção 4 – Produção Técnica 

 

 

 

4.1 Recurso educacionais produzido na disciplina Recursos Educacionais, 

produto validado por comitê ad hoc durante o VIII Congresso Acadêmico da 

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL. Maceió, 

outubro de 2018.  

Link de acesso: http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/430684 

 

4.2 Artigo publicado: Estudo comparativo sobre processamento cerebral entre 

pessoas idosas com atividade intelectuais ou atividades de trabalho mecânico, 

por meio de técnicas eletroencefalográficas. (Apêndice 1) 

Revista: Journal of Behavioral and Brain Science 

4.3 Capítulo de Livro: Análise do Conteúdo dos Sonhos durante o ciclo 

menstrual.  

Livro: Frente diagnóstica e terapêutica na neurologia 2. Org. Benedito 

Rodrigues da Silva Neto. Editora Ateneu 2020. 
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Apêndices 

 

Apêndice A – Publicação do artigo: Comparativo sobre processamento 

cerebral entre pessoas idosas com atividade intelectuais ou atividades de 

trabalho mecânico, por meio de técnicas eletroencefalográficas. 
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Apêndice B - Capítulo de Livro: Análise do Conteúdo dos Sonhos durante o 

ciclo menstrual 
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Apêndice B - Capítulo de Livro: Análise do Conteúdo dos Sonhos durante o 

ciclo menstrual 
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APÊNDICE C - FÓRMULARIO DE DADOS GERAIS SOBRE AS PARTICIPANTES 

 

FORMULÁRIO DOS DADOS GERAIS SOBRE AS PARTICIPANTES 

PROJETO DE PESQUISA: Influência das fases do ciclo menstrual sobre o processamento da 

atenção e da memória. 

 

Data: ____/____/____ 

POR FAVOR, LEIA E RESPONDA  AS ALTERNATIVAS PROPOSTAS A SEGUIR. 

OBS: A qualquer momento a senhora pode desistir e não responder as perguntas abaixo. 

Código: 

Data de nascimento: _____/____/______                                   Idade: ________ anos 

 

Estudante de Graduação ou Pós Graduação 

Nome do curso _________________________________________________ 

Seu curso de Graduação é integral? (marque X em apenas uma das alternativas) 

1.  Sim 

2.  Não 

3.  Não desejo responder 

   

Estado Civil (marque X em apenas uma das alternativas) 

1.  Solteiro (a) 

2.  Casado (a) 

3.  Separado (a)/Desquitado (a)/Divorciado (a) 

4.  Viúvo (a) 
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Possui algum trabalho além dos estudos? (marque X em apenas uma das alternativas) 

1.  Sim. Qual? ________________________________________________ 

2.  Não 

3.  Não desejo responder 

 

Reside na cidade onde estuda? (marque X em apenas uma das alternativas) 

1.  Sim 

2.  Não 

3.  Não desejo responder 

 

Estuda em rede privada ou pública? (marque X em apenas uma das alternativas) 

1.  Instituição Privada 

2.  Instituição Publica 

3.  Não desejo responder 

 

Em qual período está e qual o curso?_______________________________________ 

 

Seu curso de Graduação é integral? (marque X em apenas uma das alternativas) 

1.  Sim 

2.  Não 

3.  Não desejo responder 

   

Possui plano de saúde? (marque X em apenas uma das alternativas) 

5.  Não desejo responder 
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1.  Sim 

2.  Não 

3.  Não desejo responder 

   

Já usou anticoncepcional? (marque X em apenas uma das alternativas) 

1.  Sim 

2.  Não 

3.  Não desejo responder 

   

Se já usou, por quanto 

tempo?_____________________________________________________ 

Se já usou, parou de usar há quanto 

tempo?_____________________________________________ 

 

Tem filhos? (marque X em apenas uma das alternativas) 

1.  Sim 

2.  Não 

3.  Não desejo responder 

 

Quantas 

gestações?_______________________________________________________________ 

Quantos 

partos?__________________________________________________________________ 

Já teve algum aborto? (marque X em apenas uma das alternativas) 

1.  Sim 

2.  Não 
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3.  Não desejo responder 

 

Possui alguma dessas patologias? (marque apenas onde a resposta for sim) 

Asma  

Hipertensão 

Diabetes 

Endometriose 

Obesidade 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (T.C.L.E.) 

 

 “O respeito devido à dignidade humana exige que toda 

pesquisa se processe após o consentimento livre e 

esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por si 

e/ou por seus representantes legais manifestem a sua 

anuência à participação na pesquisa”   

 

 1. A senhora está convidada a participar como voluntária do estudo “Influência 
das Alterações Hormonais Ocorridas no Ciclo Menstrual sobre o Processamento da 
Atenção e da Memória.”, que será realizada no laboratório de neurociências da 
Universidade de Ciências de Saúde de Alagoas – UNCISAL. Recebi da Sra Lousane 
Leonoura Alves Santos, fisioterapeuta, responsável por sua execução, as seguintes 
informações que me fizeram entender sem dificuldades e sem dúvidas os seguintes 
aspectos:  

 2.Este estudo se destina a Avaliar a influência das alterações hormonais 
ocorridas no ciclo menstrual sobre o processamento da atenção e da memória; 
considerando que a importância deste estudo é verificar se influência das alterações 
hormonais ocorridas no ciclo menstrual sobre os processos neurais responsáveis pela 
atenção, percepção, motivação, pensamentos e outros processos neuropsicológicos 
podem a afetar, diretamente a memória e atenção e indiretamente a aprendizagem.; 
que os resultados que se desejam alcançar são as alterações hormonais ocorridas 
durante o ciclo menstrual podem afetar o processamento de funções cognitivas como 
atenção e memória; tendo início planejado para começar em abril de 2019 para início 
da coleta de dados, após a aprovação pelo sistema CEP/CONEP e terminar em 
setembro de 2019. 

3.O (a) Senhor (a) participará do estudo da seguinte maneira: será solicitado a 
cada participante que registre o dia do início de cada menstruação durante três ciclos 
consecutivos. Esse registro será importante para que possamos determinar a duração 
do ciclo menstrual. Sabendo-se a duração, será determinada a duração de cada fase 
do ciclo. 

As participantes irão preencher um formulário de dados sócio demográficos e 
em seguida responderão um questionário de triagem de sintomas pré-menstruais. 
Além disso, algumas informações pessoais serão levantadas, pois a gravidez, o uso 
de alguns tipos de drogas, recreativas ou não, o uso de anticoncepcionais podem 
interferir nos resultados da pesquisa. As participantes serão divididas em quatro 
grupos onde serão submetidas aos testes de memória e atenção. Um grupo será 
avaliado durante o período menstrual, um grupo durante a fase folicular, um grupo 
durante a ovulação e um grupo durante a fase lútea. 

. Sabendo que a pesquisa apresenta riscos mínimos, uma vez que não serão 
realizados procedimentos invasivos, nem de caráter experimental. Os desconfortos e 
os riscos que eventualmente poderão acontecer são de ordem subjetiva, como 
sentimentos ou sensações desagradáveis, mas transitórias, de ansiedade. Para 
minimizar esses riscos, os participantes que, caso apresentem esses sintomas, serão 
atendidos pela psicóloga co-orientadora da pesquisa. 

Outro risco que porventura poderá ocorrer diz respeito ao sentimento de 
constrangimento diante de algumas perguntas, porém, esse risco será minimizado 



 

 

59 

 

com a opção “não desejo responder”, presente no questionário de coleta dos dados da 
pesquisa. Além disso, para a redução dos riscos, o contato preliminar e a aplicação 
dos instrumentos de coleta de dados seguirão os critérios de natureza ética 
preconizados pela resolução n.º 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério 
da Saúde. 

Os questionários serão aplicados de forma individualizada, pelos 
pesquisadores e estudantes, sendo estes supervisionados pelos responsáveis da 
pesquisa e previamente treinados para familiarização com os procedimentos sob sua 
responsabilidade e padronização para coleta de dados. Todas as informações colhidas 
serão tratadas em sigilo, sendo apenas divulgados os resultados entre os profissionais 
da área, sem identificação dos participantes. O risco de identificação e quebra de sigilo 
serão minimizados com a criação de códigos nos questionários.  

4.Os benefícios previstos com a sua participação são durante a realização do 
estudo, os acadêmicos que mostrarem alguma alteração cognitiva, como sentimentos 
ou sensações desagradáveis, mas transitórias, de ansiedade, serão auxiliados pela 
psicóloga co-orientadora da pesquisa. Será ministrada, ao final da pesquisa, uma 
palestra educativa com os participantes, onde estes receberão informações sobre o 
estudo realizado. O (a) Senhor (a) poderá contar com a assistência da psicológa  
Vanina Papini Góes Teixeira co-orientadora da pesquisa. 

 5.Durante todo o estudo, a qualquer momento que se faça necessário, serão 
fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das etapas do estudo. 

 6.A qualquer momento, a senhora poderá recusar a continuar participando do 
estudo e, retirar o seu consentimento, sem que isso lhe traga qualquer penalidade ou 
prejuízo. As informações conseguidas através da sua participação não permitirão a 
identificação da sua pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo. A divulgação dos 
resultados será realizada somente entre profissionais e no meio cientifico pertinente. 

 7.O (a) Senhor (a) deverá ser ressarcido (a)  por qualquer despesa que venha 
a ter com a sua participação nesse estudo e, também, indenizado por todos os danos 
que venha a sofrer pela mesma razão, sendo que, para estas despesas é garantida a 
existência de recursos.   

 8. O (a) Senhor (a) tendo compreendido o que lhe foi informado sobre a sua 
participação voluntária no estudo “Influência das Alterações Hormonais Ocorridas no 
Ciclo Menstrual sobre o Processamento da Atenção e da Memória”, consciente dos 
seus direitos, das suas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que terá com a 
sua participação, concordará em participar da pesquisa mediante a sua assinatura 
deste Termo de Consentimento.  

Ciente, ______________________________________________________DOU O 
MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU 
OBRIGADO. 

Endereço do(a) participante voluntário(a): 

Residência: (rua)  .........................................................................................N° ......... 

Complemento: ......................................................................... Bairro: ...................... 

Cidade: ............................................... CEP.:...................................... 

Telefone: .......................... 

Ponto de referência: ........................................................................................................  
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Nome e Endereço do Pesquisador Responsável:  

Lousane Leonoura Alves Santos. 

Av. Comendador Gustvo Paiva, 2220 

Residencial Mangabeiras, Bloco 10, Apt 04 

Pinheiro -  Maceió – AL 

CEP: 57057-780 

 

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL 

Campus Governador Lamenha Filho – Rua Jorge de Lima, 113 -  Trapiche da Barra – 
Maceió – AL 

CEP 57010-300 

 

Maceió, _________ de ______________________ de _________ 

                                                                                  

 

 

Assinatura do pesquisador principal 
(rubricar as demais folhas) 

                   
 
 
 

 Assinatura ou impressão digital do(a) 
voluntário(a) ou responsável legal  
              (rubricar as demais folhas)  
                          

Assinatura de testemunha 
(rubricar as demais folhas) 

 

 Assinatura de testemunha 
(rubricar as demais folhas) 
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Anexos 

 

Anexo 1 – Declaração Institucional de Aplicabilidade do Produto Educacional 

 

 

 

Núcleo de Ciências Biológicas (NUCIB) 

 

Declaração de Aplicabilidade do Produto Educacional 

  

 O recurso educacional, intitulado “Ciclo menstrual e síndrome pré-

menstrual”, constitui o produto final da dissertação de mestrado “Influências 

das fases do ciclo menstrual no processamento da atenção e da memória”. 

O produto trata-se de um vídeo produzido pela mestranda Lousane 

Leonoura Alves Santos sob orientação do professor doutor Euclides Maurício 

Trindade Filho que será utilizado pelo professor, na disciplina de fisiologia 

humana, durante as aulas de sistema reprodutor feminino, com o objetivo de 

abordar o tema síndrome pré-menstrual com estudantes universitárias. 

Utilizando uma ferramenta de auxílio na comunicação, na interação e um 

complemento tanto em relação ao tema abordado em sala de aula como 

também no que se refere aos materiais disponibilizados pelo professor para os 

alunos. 

 

______________________________________ 

Flaviana Santos Wanderley 

Coordenadora do Núcleo de Ciências Biológicas 
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Anexo 2- The Premenstrual Syndrome Screening Tool (PSST) 

 

 

ANEXO 3 – Autorização do Comitê de Ética em Pesquisa 
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