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“Sem esforço da nossa parte, jamais atingiremos o alto da 

montanha. Não desamine no meio da estrada: siga à frente, porque os 

horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. 

Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver 

decidido a enfrentar o esforço da caminhada.”  

Carlos Torres Pastourinho 
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RESUMO 

 

A prática de esportes e exercícios físicos é atividade saudável de modo 

que devemos estimular sua prática por indivíduos de ambos os sexos.  Apesar 

do grande aumento do número de mulheres no esporte, é escassa a literatura 

sobre aspectos próprios do gênero que afetam o desempenho das praticantes 

de exercício físico. Embora existam muitas pesquisas relatando como o 

exercício afeta a menstruação, são poucos os estudos de como o ciclo 

menstrual interfere no desempenho feminino.  A maioria dos estudos cita a 

relação do desempenho e o ciclo menstrual, mas não leva em consideração as 

alterações do ciclo conhecidas como moléstias perimenstruais. A prevalência 

de Síndrome Pré-Menstrual (SPM) no Brasil está presente entre 8% e 86% 

dependendo da intensidade dos sintomas. Observando este percentual, é 

essencial o estudo da prevalência da SPM em atletas e na capacidade destas 

em realizar atividades físicas competitivas ou não. Com este objetivo trinta e 

uma atletas de handebol em idade fértil, sem uso de contraceptivos foram 

avaliadas, sendo aplicado um diário de sintomas pré-menstruais por um 

período de três meses consecutivos, utilizando-se para o diagnóstico a 

somatória dos sintomas nos seis dias que antecedem a menstruação (fase 

lútea), comparado ao escore obtido nos seis dias após inicio da menstruação 

(fase folicular).  Para a avaliação da força muscular foram utilizados exercícios 

específicos para os músculos abdominais, de membros inferiores e 

musculatura de tronco e membros inferiores. A prevalência de SPM nas atletas 

estudadas foi de 71%.Nossos resultados foram analisados de maneira 

transversal e longitudinal, sendo constatado que o grupo de atletas com a SPM  
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apresentou menor freqüência de repetições, nos exercícios de resistência, no 

período pré-menstrual em comparação com o período pós-menstrual, 

mostrando que o grupo SPM possui menor desempenho durante a fase pré-

menstrual em relação ao grupo sem SPM. Constatamos que o grupo com SPM 

avaliado em dois momentos apresentou diminuição da resistência de músculos 

abdominais ( p< 0,01 e p< 0,01), de músculos de membros inferiores ( p <0,01 

e p < 0,07) e de membros superiores ( p< 0,01 e p< 0,01) estatisticamente 

significantes. Evidenciou-se que além da alta incidência de SPM em atletas, 

existe uma associação da SPM com a diminuição do desempenho no período 

pré-menstrual. Contudo, mais estudos devem ser realizados para avaliar a 

interferência destes sintomas na prática esportiva. 
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ABSTRACT 

 

  The practice of sports along with the benefits for health, has a 

positive influence in well-being and body image.  Despite the great number of 

women performing sports there are only few studies about anatomical, 

psychological and especially hormonal aspects that affect performance, 

focusing in the influence of hormonal changes in the women body.  A great part 

of these studies mention the relation between menstrual cycle and 

performance, but they don´t consider perimenstrual alterations.  The prevalence 

of perimenstrual syndromes (PMS) in Brazil varies between 8 to 86%.  These 

percentages enhance the importance of perimenstrual syndromes in the 

performance for competitive and non-competitive athletes.  We studied thirty-

one handball athletes, with normal menstrual cycles and non users of 

hormones.  A questionnaire of pre-menstrual symptoms has been applied for 

three consecutive months and the diagnosis was made based upon the total 

score of six days preceeding menstruation, compared to the score of 5 to 10 

days after menstruation.  The diagnosis of perimenstrual syndrome was 

established when the athlete presented four or more symptoms, including one 

having to do with an altered mood.  For the evaluation of strength we compared 

the capacity to perform resistance exercises of the abdominal wall muscles and 

leg muscles.  The prevalence of perimenstrual syndromes in our study was 

71%.  We analyzed our data in a cross-sectional and longitudinal study, finding 

that athletes with PMS were less capable to do the resistance exercises during 

the pre-menstrual period compared to the post menstrual period, suggesting a  

 



 

__________________________________________________________________________________ 
xxi 

decrease in performance. We were able to demonstrate that athletes evaluated 

in two different times showed a decrease in resistance of abdominal muscles ( 

p< 0,01 e p< 0,01), leg muscles ( p <0,01 e p < 0,07) and arm muscles ( p< 

0,01 e p< 0,01) differences statistically significant. Asides the high prevalence of 

perimenstrual syndrome in the group of athletes we studied, we were able to 

demonstrate in this group a decrease in performance in athletes performing 

resistance exercises during pre-menstrual period.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Monumentos babilônios, egípcios e assírios, em cenas de luta, jogos, 

natação, acrobacias e danças, representam os primórdios da prática 

desportiva. Entre os egípcios, as lutas, corpo a corpo ou utilizando espadas, 

surgiram por volta de 2.700 a.C. e eram realizadas com finalidades militares.  

Existiam outros jogos com caráter religioso. Posteriormente o esporte deixou o 

campo militar, e se tornou motivo de distinção social (Weineck, 2000). 

Por longo tempo, a prática esportiva foi exclusivamente masculina, 

baseada em crenças de que o exercício poderia ser prejudicial à saúde 

feminina. Até mesmo o Barão de Coubertin, ao recriar os Jogos Olímpicos da 

Modernidade, em 1894, vetou a participação feminina nos Jogos Olímpicos de 

1896, alegando que às mulheres, somente cabia coroar os vencedores com as 

coroas do triunfo (Vazquez, 1987).  

Embora algumas mulheres tivessem parcas participações prévias, 

somente em 1925, o Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou a 

participação feminina, porém limitada a algumas modalidades e provas 

(Villar,1989). 

Em 1972 as mulheres foram admitidas em competições oficiais de 

maratonas e outros eventos de longa duração (Pardini, 2001).  

A inserção das mulheres brasileiras no mundo do esporte data de 

meados do século XIX.  No entanto, é a partir das primeiras décadas do século 

XX que a participação se amplia adquirindo maior visibilidade, juntamente com 

os ecos das lutas femininas vindos da Europa (Goellner, 2005).    
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Os benefícios da atividade física são comprovados em ambos os sexos, 

porém se observa na mulher aspectos característicos que incluem variações 

no perfil hormonal, incidência de determinadas afecções, além das respostas 

fisiológicas e orgânicas ao exercício (Leitão et al, 2000). 

Existem diferenças entre os sexos quanto à fisiologia do exercício, 

mesmo antes da puberdade, que se exacerbam durante a adolescência e a 

vida adulta. Estas ocorrem fundamentalmente em função de tamanho e 

composição corporal. Mais especificamente, os homens possuem maior massa 

muscular em termos absolutos e relativos (por peso corporal total), enquanto 

que as mulheres possuem maior percentual de gordura corporal. Isto resulta no 

homem em menor eficiência termorregulatória quando pratica exercícios em 

ambientes quentes (Carvalho et al, 1996).  

Nos últimos 30 anos o número de mulheres participantes de prática 

esportiva tem aumentado exponencialmente.  A quantidade de mulheres atletas 

apresentou um aumento considerável, cerca de 600%, nos Estados Unidos da 

América do Norte, abrangendo mais de 1,9 milhões de esportistas 

(Huston,Wojtys,1996).  Apesar destes números, a literatura ainda é escassa 

em relação a aspectos anatômicos, psicológicos e principalmente hormonais 

que afetam o desempenho das mulheres praticantes de exercício físico. 

É importante estabelecer algumas definições em relação às atividades 

que envolvem o movimento corporal. Conceitua-se atividade física, como 

qualquer movimento produzido pela musculatura esquelética que resulte em 

gasto energético, quantificável como Kilo-joule (Kj) ou Kilo-calorias (Kcal) 

(Gonçalvez et al,1992). Por sua vez, o exercício físico é a seqüência 
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sistematizada de movimentos de diferentes segmentos corporais, executados 

de forma planejada, segundo um objetivo a atingir (Caspersen et al,1985). 

O esporte competitivo pressupõe a busca constante de melhores resultados. 

Para obtê-los, a orientação técnica, médica e nutricional feitas de maneira 

adequada são vitais. Deste modo, um programa de condicionamento físico 

deve se adaptar às necessidades do atleta, visando proporcionar a carga 

necessária de treinamento de maneira a evitar sobrecargas músculo-

esqueléticas e neuro-hormonais (Weineck,1999; Elliot, Mester, 2000). 

Uma questão importante quando estudamos a mulher atleta, diz respeito a 

alterações hormonais associadas à prática do esporte e possíveis alterações 

menstruais, como amenorréia, oligomenorréia e anovolução, decorrentes de 

esquemas de treinamento mal orientados e exercícios em volume 

inadequado (Arena et al,1995; Pardini, 2001).  

O excesso de atividade física leva ao hipoestrogenismo crônico responsável 

por menarca tardia, ausência ou hipodesenvolvimento dos caracteres 

sexuais secundários, amenorréia ou ciclos espaniomenorreicos. Quando 

associada a distúrbios alimentares, como anorexia e bulimia; e alteraçoes da 

densidade mineral óssea, como a osteopenia ou osteoporose caracteriza-se 

a Tríade da Mulher Atleta (Goodman e Warren, 2005). 

Embora existam muitos estudos correlacionando o exercício e alterações 

menstruais, são poucos os estudos que avaliam o quanto as diferentes fases 

do ciclo menstrual interferem no desempenho feminino, especialmente se 

levarmos em conta que as respostas fisiológicas da mulher sofrem 

alterações ao longo do ciclo hormonal. Por sua vez, a maioria dos estudos 

que citam a relação do desempenho com o ciclo menstrual (Masterson,1999; 
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Machado et al, 2002; Monteiro et al, 2005) não levam em consideração as 

diferentes afecções  que podem ocorrer como as moléstias perimenstruais 

(Kishali et al, 2006). 

O ciclo menstrual é um complexo fenômeno fisiológico que tem relação 

direta com os hormônios produzidos pelo hipotálamo, glândula pituitária, 

ovários e útero e que tem a função de preparar o organismo para uma 

possível concepção (Matytsina et al, 2006).  Um ciclo de 28 dias é dividido 

da seguinte maneira: 1a. fase da menstruação ou fluxo (1º ao 4º dia), 2a. fase 

pós-menstrual (5º ao 11º dia), 3a. fase intermenstrual (12º ao 22º dia) e 4a. 

fase pré-menstrual (23º ao 28º dia) (Weineck,1991). 

O ciclo menstrual comumente é dividido em duas fases, baseiando-se na 

fisiologia feminina.  Na primeira fase do ciclo existe o predomínio do 

estrogênio, e consiste na preparação do endométrio e a ovulação, que 

culmina ao redor do 14. dia nas mulheres com ciclos regulares. Esta fase é 

conhecida como fase secretora. Por sua vez, a segunda fase do ciclo ocorre 

entre a ovulação e a próxima menstruação, caso não aconteça a gestação, e 

é denominada de fase lútea. Nesta fase predomina a progesterona.  A 

síndrome pré-menstrual manifesta-se nos últimos dias desta fase, podendo 

ocorrer por poucos dias ou por semanas.  Muitas atletas preferem competir 

na primeira fase do ciclo menstrual e até mesmo durante a menstruação. 

(Kishali et al,2006).  

As moléstias perimenstruais são classificadas em: Síndrome Pré-

Menstrual (SPM), Síndrome inter-Menstrual (SIM), Disforia Luteal, 

Dismenorréia e depressão do climatério (Berenstein, 2005). 
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A Síndrome Pré-Menstrual agrupa mais de 150 sintomas, que ocorrem 

de maneira variada e inconstante (Deuster et al,1999;Nogueira,Silva, 2000). 

Inicialmente, a chamada Tensão Pré-Menstrual (TPM) foi identificada como 

uma afecção, descrito em 1931, por Robert Frank como um estado de 

irritabilidade, sentimento de desassossego e mal estar de indescritível 

tensão, que se apresentava 7 a 10 dias antes da menstruação.  

Posteriormente, em 1953, Greene e Dalton, sugeriram a alteração do nome 

para Síndrome Pré-Menstrual justificando que a tensão era apenas um dos 

sintomas desta síndrome (Azevedo, 2001). Considera-se atualmente a 

síndrome pré-menstrual como um grupo de mudanças físicas e 

comportamentais que podem afetar algumas mulheres num período de mais 

ou menos uma semana antes da menstruação (Wade,1984; Beznos 

,Françoso, 2003). 

Entre as escalas de avaliação diária de sintomas da Síndrome Pré-

menstrual, o Registro de Sintomas Diários, publicado por Freeman et al (1996), 

composto por 17 sintomas, com escala de 0 a 5 de acordo com a gravidade de 

cada sintoma, provavelmente é o melhor instrumento de que dispomos para a 

avaliação da SPM. 

As taxas de prevalência dos distúrbios peri-menstruais apresentam 

variações difíceis de serem comparadas, como conseqüência da diversidade e 

dubiedade das definições. Autores afirmam que 70% a 90% das mulheres 

apresentam sintomas recorrentes, com 20% a 40% relatando algum grau de 

incapacidade física ou alteração psicológica temporária (Reid ,Yen, 1981; 

Vitiello, 1985), mas são poucos os levantamentos metodologicamente 

adequados para sustentar esses números. 
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Embora a prevalência verdadeira da SPM seja desconhecida, no Brasil, 

estudos mostram que entre 8% e 86% das mulheres apresentam alguma 

alteração dependendo da intensidade dos sintomas (Nogueira,1998). 

Em estudo realizado em ambulatório de ginecologia, os sintomas pré-

menstruais relatados entre as mulheres com a forma grave (43,3%), foram: 

irritabilidade (86%), cansaço (71%), depressão e cefaléia (62% cada), sendo 

que 95% das mulheres estudadas apresentavam mais de um sintoma e 76%, 

associação de sintomas físicos e psíquicos (Longo da Silva et al, 2006). 

Não se conhece até o momento, a incidência da SPM nas atletas 

brasileiras. É possível que a atividade física possa minimizar os impactos da 

SPM nas atletas, porém sabe-se que o estresse e o excesso de treino podem 

piorar os sintomas. Desta forma, praticantes de exercício podem ter menos 

TPM do que as atletas de alto rendimento. O sedentarismo propicia o 

agravamento dos sintomas pré-menstruais, uma vez, que não há liberação de 

endorfinas (Koushkie et al, 2008). 

A magnitude destes números permite inferir que estas alterações podem 

interferir na vida das atletas, de modo que é essencial considerar a influência 

da SPM na capacidade de realizar exercícios físicos, tanto em competições 

com em eventos não competitivos. Canty, em 1984, foi o primeiro a relacionar a 

SPM e o exercício físico.  

Alguns estudos revelam que exercícios regulares podem minimizar 

algumas dores e também o estresse causado pela SPM durante uma ou até 

duas semanas antes do período menstrual (Choi,Salmon, 1995). No estudo 

transversal de Stoddard et al (2006), no qual foram estudadas mulheres 

praticantes de exercícios aeróbios moderados em comparação com 
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sedentárias, o exercício reduziu o sintoma de aflição, retenção liquida e dor, 

além de reduzir o pico de estrona na urina e o nível do pregnanediol, que é 

uma quantificação indireta dos níveis de progesterona no organismo. 

 Apesar da demonstração de que o exercício pode ser benéfico na 

terapia da SPM, ainda persiste a necessidade de avaliar como as moléstias 

peri-menstruais interferem no desempenho das atletas. 

Alguns pesquisadores relataram que no período pré-menstrual ocorre 

redução na capacidade de concentração, além de fadiga muscular e nervosa 

mais rápidas (Keul et al, 1974).  Assim como acontece com atividades 

aeróbias, o rendimento no treinamento de força é diferente nas diversas fases 

do ciclo menstrual.  Na fase estrogênica (pós-menstrual) o rendimento é melhor 

do que na progestogênica (pré-menstrual) na qual atletas ficam irritadas e 

menos pacientes com os treinos (Lebrun, 1995; Janse de Jonge, 2003). 

Por outro lado, há relatos de aumento do número de lesões em mulheres 

no período pré-menstrual. Lesões ligamentares são quatro a oito vezes mais 

comuns em mulheres quando comparadas a homens. Porém na fase folicular, 

ocorre um número significativamente menor de injúrias, pelo efeito estrogênico 

sobre o colágeno (Wojtys et al,1998)   

Segundo Johnson (1995), hábitos alimentares, ingestão de 

macronutrientes, reações autonômicas, alterações do apetite, que se associam 

aos sintomas de depressão,podem alterar a capacidade aeróbia, ou seja a 

capacidade do sistema cardio-vascular de liberar sangue a uma grande massa 

muscular envolvida em um trabalho dinâmico, de mulheres saudáveis com 

alterações menstruais. Conforme dados de literatura, tanto a depressão 

(Sciepers et al, 2005) como a SPM (Kellly et al, 2002) estão associadas ao 
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aumento de citocinas pró-inflamatórias, cujo aumento, conforme artigo 

recentemente publicado (Vaisberg et al, 2007) se associa à diminuição da 

capacidade aeróbia.  

Ainda que o estudo da potência anaeróbia, ou seja, daqueles eventos 

atléticos de curta duração realizados principalmente às custas da geração de 

energia por vias anaeróbias, como foi o caso do teste a que submetemos as 

atletas deste estudo,  onde foi testada a resistência muscular ou seja a 

capacidade de realizar contrações repetidas contra uma carga submáxima  

(Powers & Howley, 2000) em curto período de tempo, portanto sob condições 

de metabolismo anaeróbio, assuma em vários esportes grande importância, 

são poucos os estudos relacionando as duas variáveis, anteriormente citadas, 

com o ciclo menstrual e suas alterações (Masterson 1999; Franchini, 2002). 

Masterson (1999) em estudo comparativo das duas fases do ciclo, onde 

32 atletas foram avaliadas, mostrou que os índices de desempenho testados 

foram piores na fase folicular, de modo que a potência de pico, que se baseia 

na noção de que atletas podem manter uma potência submáxima específica 

sem fadiga e o índice de fadiga, que mede a incapacidade do atleta na 

manutenção de produção de potência ou força durante contrações musculares 

repetidas ( Powers & Howley, 2000) apresentaram valores menores do que 

durante a fase lútea.  Outro estudo mostrou que ainda que as atletas 

apresentassem melhor desempenho em testes de força máxima durante o 

período menstrual, não ocorreu diferença significativa no nível de força máxima 

no período menstrual e no 15° dia pós-menstrual, en tretanto quando testadas 

em relação à força de resistência a 70% de 1 RM esta foi maior no período 

menstrual, de modo que as participantes tivessem condições de realizar mais 
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repetições (Machado et al, 2002).  Embora Morris (1994) comente que 

mulheres quebraram recordes mundiais em todas as fases do ciclo menstrual, 

avaliações feitas com atletas do sexo feminino mostram que durante a 

menstruação, seu desempenho declina.  

Nadeu e Pèronnet (1985) sugerem que, de um modo geral, o 

desempenho esportivo não parece influenciado pelas diferentes fases do ciclo 

menstrual. O número de atletas que teriam notado modificações em seu 

desempenho é variável e, certamente, tais modificações não podem ser 

totalmente atribuídas ás diferentes fases do ciclo menstrual.  

Em contrapartida, Lebrun (1993) acredita que os melhores 

desempenhos geralmente ocorreram nos dias imediatamente após a 

menstruação, com piora do desempenho durante o intervalo pré-menstrual e os 

primeiros dias do fluxo menstrual. Mas esses resultados pra ele são difíceis de 

interpretar devido aos sintomas pré-menstruais, às flutuações fisiológicas, ao 

pequeno número de mulheres estudadas e variação de níveis de aptidão entre 

elas. 

 Existe pouca informação disponível de estudos bem elaborados e bem 

controlados a respeito dos níveis de força nas fases ciclo menstrual. Muitas das 

informações disponíveis sobre este tópico baseiam-se em casos ou afirmações 

subjetivas, feitas por atletas durante investigações informais. Isto mostra a 

importância de serem feitos mais estudos para um conhecimento mais 

completo, pois não há ainda métodos de laboratórios seguros para a diagnose 

da condição de SPM e sua interferência na prática esportiva (Azevedo, 2005). 

A possível ocorrência de SPM em atletas indica a necessidade de uma 

avaliação individualizada, lembrando que esta engloba aspectos biológicos, 
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psico-emocionais, sociais, culturais e comportamentais, podem ter grande 

influência na capacidade da atleta de desempenhar sua atividade.  

Pelo exposto, interessou-nos avaliar atletas, pois é de grande valia para 

classe desportiva, no qual os treinadores adaptariam os treinos de forma a 

minimizar os prejuízos e maximizar os ganhos durante o planejamento.  
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  2. OBJETIVOS 
 
 
 
 
 

      GERAL  
 
 
 
                 Analisar a incidência da síndrome pré-menstrual em atletas jovens e 

seu efeito sobre a resistência muscular. 

 
 
 
 

ESPECÍFICOS 
 
 
 

� Avaliar a incidência da SPM nas atletas estudadas. 

 

� Caracterizar a SPM frente a sintomatologia e freqüência 

 

� Avaliar se a SPM interfere na resistência muscular das atletas 
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3. MÉTODOS 

  

A população do estudo foi constituída por 31 atletas, praticantes de 

Handebol, com idade variando entre 12 e 18 anos.  Os critérios de inclusão 

foram:  

1. Menarca há pelo menos um ano, caracterizando a maturidade do eixo 

hipotálamo-hipófise-gônadas. 

2. Mulheres com ciclos eumenorreicos nos últimos três meses, com  

intervalos menstruais entre 25 e 35 dias, sem utilização de anticoncepção 

hormonal. 

3. Mulheres fisicamente ativas, praticando exercícios físicos regulares no 

mínimo três vezes por semana durante quatro horas. Entre os critérios de não 

inclusão citamos as mulheres grávidas,  as usuárias de hormônios com 

finalidade anticoncepcional ou não, além das mulheres com ciclos menstruais 

irregulares. 

 

3.1 Caracterização do estudo  

 

O modelo de estudo realizado foi prospectivo do tipo coorte horizontal e 

observacional. 

 O trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo, e todas as mulheres assinaram o Termo 

de Consentimento e Esclarecido.  (anexo 1) 
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3.2 Instrumento para coleta de dados 

 

 Foi utilizado um Diário de Sintomas Pré-Menstruais (Daily Symptom 

Report - DSR), publicado por Freeman et al (1996) e validado no Brasil por 

Vieira Filho et al (1998) (anexo 2 ) , por três meses consecutivos ,iniciando a 

partir do primeiro dia do mês. 

A seguir, os 17 sintomas avaliados foram pontuados de 0 a 4 conforme a 

intensidade: Considerou-se  0 = ausente, 1= mínimo ("apenas levemente 

aparente para você"), 2 = moderado (o sintoma é perceptível, mas não altera a 

rotina diária), 3 = muito (continuamente incomodada pelo sintoma e/ou o 

sintoma interfere na atividade diária), 4 = grave (o sintoma é maior do que se 

pode controlar/suportar e/ou impossibilita o prosseguimento da atividade 

diária). 

Concomitantemente ao diário de sintomas pré-menstruais foram 

realizados os testes de resistência, aplicados nas duas fases do ciclo 

menstrual; fase folicular e fase lútea.  

 Para caracterizar a fase do ciclo menstrual, nos baseamos no primeiro 

dia do fluxo menstrual. Na fase lútea o teste foi realizado  2 - 3 dias (referentes 

ao 26º ao 28º do ciclo menstrual) que antecederam a próxima menstruação, e 

para avaliar a fase folicular o teste foi realizado entre o 1º e 3º dias do ciclo  

menstrual (Halbe, 2000). 

Todos os valores foram anotados durante os meses de pesquisa na 

tabela de rendimento das atletas (anexo 3).  
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Os exercícios selecionados para o estudo foram: 

 

1) TESTE DE RESISTÊNCIA: FORÇA DO TRONCO (músculos 

abdominais)  

 

Em decúbito dorsal sobre o colchão, com os joelhos flexionados a 90º e 

as plantas dos pés apoiadas no solo, com os calcanhares unidos a uma 

distância de 30 a 45cm das nádegas, com as mãos entrelaçadas atrás da 

cabeça e pés fixados para realização do movimento. Os cotovelos deverão 

tocar os joelhos em flexão anterior  do tronco e posteriormente retornará à 

posição inicial. 

A atleta deve realizar o maior número de repetições possíveis, sem 

interrupções durante 1 minuto.  A região lombar deve estar sempre em contato 

com o solo.  Como critério de avaliação registra-se todas as flexões do tronco, 

corretamente executadas, consecutivamente, sem descanso durante 1 minuto.  

 

2) TESTE DE RESISTÊNCIA: FORÇA DOS MÚSCULOS SUPERIORES 

(MS) 

Partindo da posição de decúbito ventral com os cotovelos estendidos e 

as mãos por baixo dos ombros, joelhos flexionados e apoiados no chão, 

tornozelo em flexão plantar e peito do pé pousado no solo;  

A atleta vai descer em direção ao solo, flexionando os membros 

superiores, até tocar com o peito no chão. Seguidamente a atleta vai empurrar 

o solo, estendendo os membros superiores, de forma a voltar à posição inicial. 

O exercício deve ser contínuo e sem repouso. A atleta deve manter o corpo 
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firme e ereto de forma a poder ver-se uma reta imaginária desde o joelho até 

ao ombro. 

Como critério de avaliação registra-se o número de ciclos completos de 

flexão/extensão, corretamente executados.  

 

3) TESTE DE RESISTÊNCIA: FORÇA DE MEMBROS INFERIORES, 

COMBINADA COM OUTROS SEGMENTOS CORPORAIS 

A atleta inicia na posição em pé; agacha-se até a posição de cócoras, 

com as mãos no solo; estende as pernas para trás, mantendo as mãos no solo, 

assumindo a posição de prancha. Em seguida vai voltar à posição de cócoras 

por ação dos músculos inferiores. Por fim volta à posição inicial para repetir a 

seqüência de movimentos consecutivamente. Como critério de avaliação 

registra-se o número de ciclos de movimentos executados. 

 

3.3 Modo de aplicação dos testes 

 

Cada atleta foi testada em duas ocasiões diferentes, nos meses de 

outubro e novembro, nos períodos pré e pós - menstrual. Cada teste foi 

aplicado por um minuto sendo contada o número de repetições que cada atleta 

conseguiu realizar em cada teste. Entre os testes foi feito um intervalo de dois 

minutos para que houvesse recuperação da atleta.  
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3.4  Variáveis de estudo 

 

• Presença de SPM nas Atletas 

• Sintomas de maior freqüência nas atletas 

• Idade cronológica 

• Tempo de prática de esporte 

• Uso de anti-inflamatório 

• Uso de analgésico 

 

 

3.5 Análise estatística 

  

Os dados contínuos e semi-contínuos foram inicialmente comparados com a 

curva de Gauss através do teste de distância K-S (Kolmogorov-Smirnov) e 

determinados como paramétricos. 

Os dados não paramétricos serão expressos através de mediana e 

percentis, para a análise transversal foram comparados através do teste de 

Mann-Whitney (para dois grupos) e para a análise longitudinal (para dois 

tempos) foi utilizado o teste de Wilcoxon. 

Os dados categóricos foram apresentados na forma de freqüência absoluta 

(n) e freqüência relativa (%) e comparados através do teste de Qui-quadrado 

de Pearson.  Foi considerado para todo o estudo p ≤ 0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

Pudemos observar, a partir dos resultados obtidos por meio do Diário de 

sintomas pré-menstruais que havia uma alta incidência de síndrome pré- 

menstrual no grupo estudado, chegando a 71% o número de atletas 

acometidas pela síndrome. De modo que entre as adolescentes participantes 

dessa pesquisa (n = 31) observou-se a incidência de SPM em 71%, sendo que 

29% não apresentavam SPM, conforme gráfico da figura 1.  

 

Figura 1  – Incidência de SPM nas atletas 

 

71%
29%

Meninas com SPM

Meninas sem SPM

 

Foram observados vários sintomas de acordo com o Diário de sintomas 

pré-menstruais e de acordo com a freqüência constatamos: irritabilidade 

(86,4%), mudança de humor (77,3%), cólicas (72,7%), ansiedade (68,2%), 

choro fácil e tensão nervosa (63,6%), compulsão por alimentos e dores 

contínuas (59,1%), dor de cabeça e fadiga (54,5%), mamas doloridas (45,5%), 

depressão (40,9%), insônia (38,1%), sensação de perda de controle (27,3%), 

confusão (22,7%), má coordenação e inchaços (18,2%). Outros sintomas são 

relatados por 59,1% das atletas, incluindo cabelos oleosos, acne, tôntura, ânsia 

e euforia. 

 

Os sintomas relatados pelas adolescentes portadoras de síndrome pré-

menstrual são apresentados na Figura 2. 
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Figura 2  – Sintoma de maior incidência de SPM nas atletas  
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Procuramos avaliar se havia maior incidência de SPM em atletas de 

acordo com a idade cronológica. ]Entretanto não houve, no grupo de atletas 

avaliado, associação estatisticamente significante entre presença de SPM nas 

atletas e a idade cronológica das mesmas. (Tabela 1/ Figura 3) 

 

Tabela 1  – SPM nas atletas X idade cronológica das atletas 

 

 25Percentil  Mediana 75 Percentil 

SPM + 14 15,0            17 

SPM - 13 14,5            16  

                   Teste de Man-Whitney, p > 0,05 
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Figura 3 – SPM nas atletas X idade cronológica das atletas 

 

Outra variável que procuramos avaliar neste estudo foi se o tempo de 

prática do esporte poderia influenciar na incidência da síndrome pré- menstrual, 

considerando que atletas com maior tempo eventualmente poderiam ser menos 

sujeitas aos fatores estressantes inerentes à prática esportiva ou que esta 

pudesse ter um efeito benéfico.  Entretanto não houve associação 

estatisticamente significante entre presença de SPM nas atletas pesquisadas e 

o tempo de prática esportiva. (Tabela 2/ Figura 4) 

 

 

Tabela 2  – SPM nas atletas X Tempo de prática das atletas 

 25 Percentil Mediana 75 Percentil 

SPM + 3 3,0 5 

SPM - 3 3,0 5 

   Teste de Man-Whitney, p > 0,05 
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Figura 4  - SPM nas atletas X Tempo de Prática das atletas 

 

O estudo da resistência muscular em atletas portadoras ou não de 

síndrome pré- menstrual mostrou resultados bastante interessantes que podem 

ser vistos na tabela 3 3 na figura 5. Pudemos constatar que não havia diferença 

no desempenho das atletas nos testes de resistência muscular de músculos 

abdominais e de membros inferiores nas avaliações feitas nos dois meses, 

sendo que os resultados obtidos nos dois períodos da menstruação não tinham 

diferença estatisticamente significante, sendo que a avaliação de membros 

superiores obtida no segundo mês mostrou diferença significativa para 

membros superiores, conforme pode ser visto na tabela 3 e figura 5 
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Tabela 3  – Resultados obtidos do estudo da resistência muscular no pré e pós-

menstrual de atletas sem SPM, nos tempos 1 e 2 dos testes. 

SPM Não   N Percentil 25 Mediana  Percentil 75   Prob.*  

          Abdominal  pré  1 9 40 41 43 
          Abdominal  pós 1 9 40 42 44 

0,527 

        
          Abdominal  pré 2 9 41 42 43 
          Abdominal  pós 2 9 41 43 43 

0,317 

        
          Músculos inferiores  pré 1 9 15 16 18 
          Músculos inferiores  pós 1 9 16 17 18 

0,288 

        
          Músculos inferiores  pré 2 9 16 17 17 
          Músculos inferiores  pós 2 9 16 17 19 

0,083 

        
          Músculos superiores  pré 1 9 36 36 39 
          Músculos superiores  pós  1 9 36 38 39 

0,102 

        
          Músculos superiores  pré 2 9 35 38 39 
          Músculos superiores  pós 2 9 34 37 38 

0,034 

Teste Wilcoxon  

 

 

 

 

Figura 5-  – Representação gráfica dos resultados obtidos do estudo da 

resistência muscular no pré e pós-menstrual de atletas sem SPM, 

nos tempos 1 e 2 dos testes (tabela 3). 
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 Os resultados que obtivemos nos testes de resistência muscular em 

atletas que apresentavam SPM foram bastante significativos. Pudemos 

constatar que havia uma diferença estatisticamente significante entre os 

resultados obtidos na avaliação nas diferentes fases do ciclo menstrual, 

conforme pode ser visto na tabela 4 e figura 

 

Tabela 4  – Resultados obtidos do estudo da resistência muscular no pré e pós-

menstrual de atletas com SPM, nos tempos 1 e 2 dos testes. 

 

SPM Sim   N Percentil 25  Mediana  Percentil 75  Prob.  
Abdominal pré 1 22 38 39 42 
Abdominal pós 1 22 39 41,5 43 

0,001 

        
Abdominal pré 2 22 38 38,5 41 
Abdominal pós 2 22 39 40,5 43 

0,001 

        
Músculos inferiores pré 1 22 14 15 17 
Músculos inferiores pós 1 22 15 16,5 18 

0,007 

        
Músculos inferiores pré 2 22 14 15,5 17 
Músculos inferiores pós 2 22 16 17,5 19 

0,001 

        
Músculos superiores pré 1 22 34 38 39 
Músculos superiores pós 1 22 36 39,5 41 

0,001 

        
Músculos superiores pré 2 22 34 37,5 39 
Músculos superiores pós 2 22 36 39 41 

0,001 

 

 

Figura 6  – Representação gráfica dos resultados obtidos do estudo da 

resistência muscular no pré e pós-menstrual de atletas com SPM, 

nos tempos 1 e 2 dos testes. 

. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Embora existam relatos da ocorrência da Síndrome Pré-Menstrual desde 

a antigüidade, esta afecção acometia as mulheres em menor proporção, pois 

elas tinham um número menor de ciclos menstruais (Almeida, 1996).  

A menarca ocorria mais tarde, ao redor dos 17 anos e as gestações 

ocorriam próximas à primeira menstruação, seguidas de períodos de 

amamentação, em que a amenorréia é comum, e a seguir novas gestações, 

uma vez que métodos anticoncepcionais eram pouco conhecidos. Desta forma, 

estas mulheres vivenciaram poucos ciclos menstruais durante a vida fértil 

(Nunes et al, 1999).   

 Notoriamente, ao longo dos anos, as mulheres passaram a menstruar 

mais cedo e a ter menos filhos, por conseguinte aumentando o número de 

ciclos menstruais (Berenstein, 2001; Halbreich et al, 2003). 

 Quando Frank descreveu o quadro em 1931, a situação da mulher na 

sociedade era bem diferente da atual. Embora a mulher contemporânea encare 

a menstruação como um fato puramente biológico, sabe-se do significado 

social, pessoal e simbólico, de modo que os sintomas da SPM estão 

associados tanto a fatores biológicos como a alterações emocionais. 

(Wade,1984) 

Causas ambientais também podem estar relacionadas à SPM. Entre 

elas, ressalta-se o papel da dieta. Alguns alimentos parecem ter importante 

implicação no desenvolvimento dos sintomas, como chocolate, cafeína, sucos 

de frutas e álcool (Lark,1997). 
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O ciclo menstrual influencia o apetite, a quantidade ingerida nas 

refeições, a seleção de produtos alimentícios variando os macronutrientes 

ingeridos, bem como o desenvolvimento de compulsão por determinados 

alimentos, principalmente na fase lútea (Rock et al, 1996; Dye, Blundell, 1997).  

Estudos recentes mostram o papel da leptina na oscilação de ingesta 

alimentar, pois ela regula o apetite, e suas concentrações séricas oscilam de 

acordo com as concentrações de LH, ocorrendo uma elevação de leptina na 

fase lútea (Cella et al, 2000).  

Desde 1938 tem sido reconhecida a existência de mudanças cíclicas no 

peso corporal e no metabolismo de água e eletrólitos no curso do ciclo 

menstrual (Thorn et al, 1938).  Frankovich & Lebrun (2000) consideram que a 

progesterona é responsável por retenção de líquidos e sódio na fase pós-

ovulatória, por meio de um mecanismo complexo, envolvendo aldosterona, 

renina e angiotensina. Os hormônios influenciam também o metabolismo de 

cálcio, magnésio e vitamina D (Thys-Jacobs, 2000). O estrogênio atua na 

regulação do metabolismo do cálcio, na absorção intestinal deste mineral e na 

secreção e expressão do gene paratireoidiano (Sampaio, 2002). 

O estresse do dia a dia associado à dupla jornada de trabalho é um fator 

adicional na gênese dos sintomas da SPM.  É cada vez maior o número de 

jovens que apresentam sintomatologia de forma intensa, levando ao 

absenteísmo, queda no rendimento profissional, interferindo negativamente nos 

compromissos e tarefas diárias (Kuczmierczyk et al,1992). 

Estes fatores aumentam também casos de depressão, que em mulheres 

a partir dos 14 anos, torna-se progressivamente mais alta, em relação aos 

homens, até os 35 anos, sendo essa maior vulnerabilidade atribuída a fatores 
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hormonais (Paykel, Priest, 1992; Steiner, 1992). É comum a ocorrência de 

exacerbação pré-menstrual dessa afecção, sendo registrado aumento nas 

internações por depressão (Almeida, 1996) e casos de psicose recorrente 

nessa fase (Lovestone, 1992). 

 Embora, boa parte das atletas possa ter ciclos espaniomenorreicos ou 

até mesmo amenorréia, a síndrome da tensão pré-menstrual é comum entre 

elas.   

Em nossa avaliação 71% das atletas apresentaram diagnóstico de SPM (Figura 

1). 

 Quando analisamos dados referentes à população geral, os resultados 

são similares àqueles obtidos em nosso estudo independente dos países 

aonde tenham sido realizados os estudos. Assim, os trabalhos de Huerta et 

al(1994), demonstram a ocorrência da SPM em 74% das mulheres avaliadas. 

Azevedo (2005), no Brasil, encontrou 69,7% de SPM entre as adolescentes. No 

Rio Grande do Sul, a prevalência de SPM foi de 25,2% e auto-referida 60,3% 

(Longo da Silva, 2006).  

 Embora estudos relacionados à prevalência de SPM em atletas sejam 

escassos, Vigário  & Oliveira (2005) encontraram prevalência de 67% de SPM. 

Trabalhos recentes mostram uma incidência de SPM na adolescência variando 

de 51% e 88% (Wittchen et al, 2002; Azevedo, 2005). Embora em nosso 

trabalho esta incidência não tenha apresentado diferença estatistica entre 

idade e presença de SPM (tabela 1/Figura 3), alguns autores relatam que 

adolescentes apresentam maior incidência de SPM (Barnhart , Freeman , 1995; 

Cohen, Simões 2002). 
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As atletas avaliadas em nosso estudo apresentaram como sintomas 

mais freqüentes: irritabilidade (86,4%), mudança de humor (77,3%), cólicas 

(72,7%), ansiedade (68,2%), choro fácil e tensão nervosa (63,6%), compulsão 

por alimentos e dores contínuas (59,1%), dor de cabeça e fadiga (54,5%), 

mamas doloridas (45,5%), depressão (40,9%), insônia (38,1%), sensação de 

perda de controle (27,3%), confusão (22,7%), má coordenação e inchaços 

(18,2%). Outros sintomas são relatados por 59,1% das atletas, incluindo 

cabelos oleosos, acne, tôntura, ânsia e euforia (Figura  2). 

Ressalta-se que embora a cólica que ocorre no período pré-menstrual 

possa ser confundida com a cólica menstrual, também denominado 

dismenorréia ou algomenorréia, foi um critério utilizado no “Daily Symptom 

Report –DSR” (Freeman, 1996). 

 Embora a SPM nas atletas apresente características muito semelhantes 

àquelas encontrada na população geral, deve se observar cuidadosamente a 

fim de não comprometer a avaliação e o diagnóstico da afecção (Wojtys et 

al,1998; Loucks, Redman, 2004), considerando que fatores estressantes como 

competições, lesões músculo-tendíneas, rendimento escolar, considerando que 

muitas delas são remuneradas por bolsas de estudo, são importantes fatores 

de ansiedade, irritabilidade, fadiga e dores contínuas, de modo que a avaliação 

da SPM em atletas suscita inúmeras dúvidas e demanda a análise de 

diferentes fatores, que diferenciam o estudo desta condição em mulheres não 

atletas. 

 Fatores como a idade cronológica e o tempo de prática esportiva foram 

avaliados e conforme demonstramos em resultados não mudaram a incidência 

da Síndrome pré- menstrual de modo que não houve associação 
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estatisticamente significante entre presença de SPM nas atletas pesquisadas 

idade cronológica e o tempo de prática esportiva. (Tabela 2/ Figura 4) 

Suspeita-se que as diferenças hormonais decorrentes do ciclo 

menstrual, bem como os sintomas da Síndrome Pré-Menstrual possam 

interferir na atividade física e rendimento das atletas.  Porém há poucos 

trabalhos na literatura avaliando força muscular nas diferentes fases do ciclo 

menstrual em atletas, que muitas vezes se baseiam em afirmações subjetivas 

em investigações informais (Laitano,Meyer, 2007) 

Ainda há muitas dúvidas de como o ciclo menstrual afetaria o 

desempenho e o rendimento físico de atletas.  A literatura evidência uma 

tendência de melhora no desempenho físico na fase pós-menstrual (Lebrun, 

1993; Arena et al 1995; Oliveira et al, 2008).  

Em nosso estudo observamos diferenças significantes nas diferentes 

fases do ciclo menstrual em relação à resistência muscular testada em atletas 

com SPM. No período pré-menstrual observou-se menor número de repetições 

dos exercícios testados quando comparados com o período pós-menstrual 

(Tabela 4 / Figura 6). Diferente dos resultados encontrados nas atletas sem 

SPM (Tabela 3 / Figura 5). 

Uma das hipóteses para a diminuição do rendimento refere-se à 

retenção hídrica nessas atletas, resultante do elevado nível plasmático de 

aldosterona e da atividade da renina plasmática. Segundo Rosenfeld et al 

(2008)  esta retenção hídrica foi também associada a uma redução da 

passagem do fluido do compartimento intravascular para os tecidos 

circundantes, durante o estresse.  
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Segundo Masterson (1999) durante a fase folicular as atletas 

apresentam maior capacidade anaeróbica, produzindo maior pico de potência e 

apresentam  menos fadiga até o final do exercício.  Em relação à força, no 

período menstrual foi observado maior número de repetições máximas com 

média de  70% de 1 RM, ou seja, aumento de 13% em relação ao período pré-

menstrual (Machado et al, 2002), indicando uma sensível melhora do 

desempenho nesta fase, caracterizada pela elevação nos níveis de estrogênio 

e noradrenalina. 

Por outro lado Davies et al (1991), citado por Machado et al (2002) após 

compararem o desempenho da mulher na fase folicular e lútea, utilizaram dois 

testes: 1º - handgrip (aparelho que mede a força de mãos e punho) e 2º - salto 

em distância parado, verificaram que nos dois testes houve um desempenho 

significativamente, superior durante a menstruação.  

 Em nosso estudo pudemos constatar de forma inequívoca que atletas 

portadoras de SPM mostram uma diminuição de força muscular em relação a 

atletas que não apresentam.  

Nossos resultados foram analisados de maneira transversal e 

longitudinal, sendo constatado que o grupo de atletas com a SPM apresentou 

menor freqüência de repetições, nos exercícios de resistência, no período pré-

menstrual em comparação com o período pós-menstrual, mostrando que o 

grupo de SPM possui menor desempenho durante a fase pré-menstrual, sendo 

que o melhor aferidor da interferência da SPM no desempenho foi o exercício 

de resistência abdominal, através do qual pudemos constatar maior diferença 

entre os grupos (estudo transversal). 
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A magnitude das alterações neuroendócrinas provocadas pelo exercício 

tem relação direta com a intensidade e duração do mesmo.  Sabe-se que a 

prática de exercícios extenuantes tem sido associada com vários distúrbios do 

ciclo menstrual, incluindo retardo puberal, defeitos na fase lútea, anovulação e 

amenorréia (Pardini, 2001). 

O efeito do ciclo menstrual sobre o desempenho ainda é obscuro e 

provavelmente muito especifico de cada individuo (Flecker, Kraemer, 1999).  A 

resposta da mulher ao seu próprio ciclo hormonal é individual, sendo essa uma 

das razões da dificuldade em se identificar as causas da SPM e sua influência 

no desempenho, pois tanto fatores psicológicos como fisiológicos estão 

envolvidos. Nos últimos anos, a SPM vem recebendo maior atenção, por parte 

das mulheres, médicos e pesquisadores.  Existem ainda aspectos 

etiopatogênicos indefinidos caracterizando sua etiologia multifatorial 

(Azevedo,2005).  

A chave para compreendermos as alterações reprodutivas e no ciclo 

menstrual que ocorrem em mulheres sob treinamento físico intenso reside no 

estudo do sistema neuro-endócrino.  Diversas evidências apontam a serotonina 

como um importante fator na etiopatogênese da SPM. Estudos têm 

demonstrado diminuição significativa de serotonina em comparação com 

controles nos últimos dez dias do ciclo, além da exacerbação de sintomas 

quando ocorre depleção de triptofano (Young et al, 1998). Outras alterações 

descritas são relacionadas à captação alterada de serotonina plaquetária e 

diminuição no número de sítios de ligação de imipramina em plaquetas de 

mulheres com alterações pré-menstruais severas desde o início da fase lútea, 

bem como alterações em vários testes de estímulos (Valadares et al, 2006).  
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A ligação entre as funções dos hormônios ovarianos e os 

neurotransmissores aponta para o que parece ser uma cadeia de eventos que  

pode ser afetada pela alteração em vários pontos, tanto em nível central quanto 

periférico. Estudos prévios mostram níveis séricos de andrógenos elevados em 

mulheres com irritabilidade e disforia pré-menstrual, estando o turn over de 

serotonina central associado a impulsividade e concentrações elevadas de 

testosterona da mesma maneira que ocorre  em agressores do sexo masculino 

(Frackiewcz e Shiovitz, 2001).  

As mulheres com SPM não manifestam alterações consistentes de  

disfunção no eixo hipotálamo-pituitárioadrenal nem na função tireoidina. Além 

disso uma possível influência de neurotransmissores como causa desta 

síndrome funcional, tais como a dopamina na origem dos sintomas pré-

menstruais, também são pouco compreendidos (Praschak-Rieder et al, 2001). 

Estudos indicam que as mulheres com SPM estimuladas com exercício 

físico apresentam resposta alterada durante a fase lútea e que a progesterona, 

e não o estradiol produz aumento na liberação de cortisol, aumentando o 

estresse (Roca, 2003; Loucks, Redman, 2004; Berenstein, 2005). O exercício 

intenso estimularia o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), aumentando a 

produção de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), e, por conseguinte o 

cortisol.  Considerando as ações específicas da progesterona sobre o controle 

de humor e comportamento, pode haver contribuição para a ocorrência cíclica 

da ansiedade, irritabilidade e agressividade relatadas pelas atletas com SPM 

(Eriksson,1992). 

Um dos sintomas mais relatados é a mastalgia que parece ser mais 

acentuado em atletas que precisam saltar ou correr, pois o impacto é maior 
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sobre as mamas que estão edemaciadas no período pré-menstrual.  A 

mastalgia tem sido atribuída a níveis alterados de prolactina, que alguns 

advogam ser a causa da SPM, e sua secreção parece aumentada com o 

exercício físico (Fisher,1991; Pardini, 2001; Nogueira, 2000). Embora alguns 

estudos  indiquem que a secreção de prolactina, aumenta agudamente com o 

exercício, esta diminui após treinamento intenso e prolongado segundo Allen 

(1999). 

Sabe-se que os hormônios femininos, estrogênio e progesterona têm 

efeitos potenciais sobre a capacidade de desempenhar um exercício através de 

inúmeros mecanismos, provocando diferenças de gênero em relação ao 

metabolismo, função cardio-respiratória, termorregulação, fatores psicológicos, 

entre outros. Por conseguinte, as alterações hormonais podem alterar o 

desempenho atlético ao longo de todo o ciclo menstrual.  

Por outro lado, os esteróides estrogênio e progesterona, principalmente 

este último, controlam os efeitos das citocinas nas células que expressam 

receptores apropriados (O'Brien et al, 2007). Purohit et al ( 2002), já mostram a 

importância das citocinas na regulação da síntese de estrógenos, enquanto  

Mendelson & Hardy ( 2006) mostram que a progesterona também tem 

importante efeito na resposta imune-inflamatória. 

A partir do dos trabalhos de Besedowsky (1977) ficou claro que os 

sistemas imune e neuro-endócrino atuam de maneira conjunta. 

Estudo recente relacionando dor crônica em atletas e desempenho, 

mostrou queda significante do desempenho no teste ergoespirométrico, 

evidenciado por diminuição no consumo de oxigênio em 22% e do consumo no 

limiar anaeróbio em 25%, que ocorreu em atletas que apresentavam aumento 



 

__________________________________________________________________________________ 
Discussão   39 

na produção de citocinas, principalmente IL-1, IL-2, Fator de Necrose Tumoral-

alfa (TNF-α) e Interferon-alfa (Vaisberg et al, 2007). Além das alterações 

ergoespirométricas, estes atletas apresentavam quadro de dor crônica com 

lesões musculares de repetição (Vaisberg et al, 2007).  

Entre as citocinas que têm maior relevância para o funcionamento 

muscular, cita-se o Fator de Necrose Tumoral-alfa (TNF), a Interleucina-6 (IL-

6), e a Interleucina 8 ( IL-8) que são produzidas e têm receptores no músculo.  

Estas citocinas têm ação muscular tanto fisiológica como fisiopatológica. O 

TNF-α age como fator de crescimento em vários tipos celulares, inclusive o 

músculo, de maneira que promove a diferenciação, proliferação e fusão de 

mioblastos bem como a diferenciação de miócitos imaturos (Guttridge et al, 

1999; Costa Rosa, Vaisberg, 2002; Oliveira ,2006).  

O TNF-α também está envolvido em processos patológicos como a 

caquexia ligada ao câncer, insuficiência cardíaca e doença pulmonar obstrutiva 

crônica (Brum et al, 2004) assim como a processos disfuncionais do músculo 

nos quais ocorre disfunção contrátil, fraqueza muscular e fadiga (Li e Reid, 

2000), além de estar ligado a outras condições funcionais tais como a síndrome 

do super-treinamento (overtraining) (Budgett, 1998;Willmore, Constill,2001).  

Além disso, Bestwick & Maffullin (2004) demonstraram relação entre lesão de 

tendões e outras estruturas articulares, estresse oxidativo e produção alterada 

de citocinas. 

O'Brien et al (2007) compararam concentrações de citocinas e concluíram que 

a fase luteal do ciclo menstrual é associada ao aumento da produção de 

receptor solúvel de IL-6 (SIL-6R), IL-4 e TNF-alfa, em comparação com o início 

da fase folicular. Em comparação aos homens, as mulheres possuem maiores 
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concentrações de TNF-alfa e SL-6R em todas as fases do ciclo menstrual, ou 

seja,  o ciclo menstrual normal é associado ao aumento da produção de SL-6R, 

IL-4 e TNF-alfa na fase luteal, junto ao aumento de progesterona e do 17 beta 

estradiol (Bouman et al,2001) e não houve diferença nas concentrações de IL-

6, IL-8 e IL-10 ao longo de todo o ciclo menstrual.  

Entretanto outros estudos demonstram que a concentração de 

interleucina 6 (IL-6), durante a fase luteal é menor que a nas outras fases do 

ciclo (Shwarz et al, 2000).  

Já a interleucina-8 (IL-8) no plasma é 4 vezes maior durante a fase ovulatória, 

em comparação as fases lútea e folicular (Al-Harthi et al,2000). Estes dados 

sugerem que as citocinas além de serem reguladas de modo diferente durante 

o ciclo ovulatório, também podem influenciar o ciclo quando sua produção é de 

alguma maneira alterada como ocorre na prática esportiva. 

Desta maneira nos parece válida a possibilidade de que alterações do 

padrão de produção de citocinas podem estar envolvidas tanto nas alterações 

do ciclo menstrual de mulheres com SPM, como na queda do desempenho e 

aumento de lesões do sistema músculo-esquelético de atletas. 

Menstruar é inerente ao ciclo de vida da mulher. Muitas atletas e 

treinadores acreditam que a menstruação e as mudanças no ciclo hormonal 

são  inconvenientes  e que devem ser eliminados com a utilização de 

compostos hormonais, porém para algumas mulheres a menstruação mensal é 

fundamental para o seu bem-estar, além de ser uma forma fisiológica do 

organismo mostrar que está funcionando adequadamente. Respeitar a 

individualidade de cada mulher é primordial neste contexto. 
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No decorrer dos anos, os avanços e as descobertas da medicina 

possibilitaram uma melhor compreensão científica da menstruação e dos 

sintomas a ela associados, assim se o treinamento intensivo é realizado 

durante a fase lútea e o treinamento leve realizado durante a fase folicular, 

efeitos positivos do exercício podem ser mascarados, sendo possível que o 

inverso seja verdadeiro. 

Por este motivo, treinadores devem adequar os exercícios de acordo 

com as fases do ciclo menstrual, bem como a ocorrência ou não da SPM e sua 

intensidade, para cada atleta, de modo a preservar seu desempenho total. 

  Novos estudos são necessários, de maneira que possam indicar o 

melhor exercício físico para cada fase do ciclo e relacionar com os diferentes 

tipos de SPM. 
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 6. CONCLUSÕES 
 
 
 
 

Os nossos resultados permitem concluir que: 

1. A prevalência de SPM nas atletas avaliadas foi de 71%. 

2. Existe associação da SPM com a diminuição da resistência muscular 

no período pré-menstrual nestas atletas. 
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