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Resumo: A síndrome pré-menstrual (SPM) é um distúrbio neuroendócrino que 

apresenta um conjunto de sintomas emocionais, comportamentais, cognitivos e 

físicos. Todos são provenientes da fase lútea do ciclo menstrual. De acordo, com os 

sintomas, existem tipos de SPM. Tipo A as mulheres apresentam ansiedade, 

irritabilidade e insônia; no tipo C elas apresentam apetite compulsivo; desejo por 

alimentos como o chocolate e cefaleia; no tipo D há presença de depressão, letargia 

e choro fácil e por último; no tipo H elas apresentam aumento de peso (por volta de 

1,4 Kg) e congestão nos seios, faces e extremidades e mastalgia. Objetivos: o 

presente estudo teve como objetivo avaliar as alterações de comportamento das 

mulheres na SPM, e analisar qual tipo foi o mais prevalente entre as mulheres. 

Métodos: Estudo transversal do tipo descritivo. Foi aplicado o questionário sócio 

demográfico e também o questionário elaborado pelos pesquisadores Muramatsu 

CH, Vieira, OCS, Simões CC, Katayama DA, Nakagawa, no qual contém questões 

que avaliam as alterações sofridas pelas mulheres no período pré-menstrual, e 

também as repercussões que isso traz para a vida delas.  A amostra foi composta 

de 100 mulheres, que frequentavam a Universidade Santa Cecília. 

Resultados: O estudo mostrou que entre os tipos da SPM a maior prevalência foi a 

do tipo C e, as alterações de comportamento mais frequentes nesse período foram a 

irritabilidade, desejo por alimentos como o chocolate e desentendimentos com os 

familiares. Conclusão: A presente pesquisa mostrou que o tipo de SPM mais 

prevalente foi o tipo C e as alterações de comportamento mais encontradas foram 

irritabilidade, desejo por doces e desentendimentos com a família. 

 

Palavras-chaves: síndrome pré-menstrual, fisioterapia, mulheres, tensão pré-

menstrual, saúde da mulher.  

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

A tensão pré- menstrual ou também conhecida como síndrome pré-menstrual 

(SPM) é um distúrbio neuroendócrino que apresenta um conjunto de sintomas 

emocionais, comportamentais, cognitivos e físicos. Todos esses sintomas são 

recorrentes da fase lútea do ciclo menstrual,¹ ocorrendo de uma a duas semanas 

antes da menstruação comprometendo as diversas atividades da mulher, como os 

aspectos sexuais, ocupacionais e sociais.² Há um alívio dos sintomas com o inicio 

do fluxo menstrual.9  De acordo com os sintomas encontrados, há uma divisão 

quanto aos tipos de TPM que as mulheres podem desenvolver.³ No tipo A as 

mulheres apresentam ansiedade, irritabilidade e insônia; no tipo C elas apresentam 

apetite compulsivo; no tipo D há presença de depressão, letargia e confusão e por 

último, no tipo G elas apresentam aumento de peso (por volta de 1,4 Kg) e 

congestão nos seios, faces e extremidades.4,5 Os sintomas se apresentam de 

maneira cíclica e periódica podendo ser versátil na quantidade e na intensidade.6 

Sintomas brandos no período pré-menstrual apresentados pela maioria das 

mulheres, sem intervir na rotina diária, não são considerados para diagnóstico de 

SPM. Para ser considerada síndrome, é necessário um relato de algum prejuízo nas 

atividades diárias como no trabalho, escola ou nas relações sociais.7 As causas das 

alterações de humor no período pré-menstrual ainda não são claras, mas crê-se que 

alterações hormonais provocadas em ciclos menstruais ovulatórios podem causar 

uma desregulação serotoninérgica, ocorrendo reduções na serotonina, 

principalmente no período que antecede a menstruação. Alguns estudos mostram 

que os esteróides sexuais, como a progesterona e o estrogênio atuam diretamente 

no estado de humor e cognição das mulheres. O estrogênio tem ação antidepressiva 

e dessa forma melhora o estado de humor. Já a progesterona está ligada à 

diminuição da serotonina gerando efeito depressivo. Sugere-se também que há 

outros fatores envolvidos como características psicológicas já que todas as mulheres 

com ciclos menstruais ovulatórios exibem alterações de humor semelhantes, porém 

nem todas exibem alterações negativas de humor no período pré-menstrual. Os 

sintomas mais encontrados em mulheres com SPM podem ser de origem física, 

cognitiva, comportamental e do humor.8 As principais queixas relatadas são 

mastalgia (dolorimento e tumefação das mamas), irritabilidade, depressão, fadiga, 

cefaléia, compulsão por alimentos ricos em carboidratos, adicionados ou não de 



distúrbios autonômicos, com início em torno de duas semanas anterior à 

menstruação e término após o fluxo menstrual. 9 A etiologia da SPM ainda é 

desconhecida, porém alguns pesquisadores acreditam que sua sintomatologia seja 

composta de vários fatores originados do corpo lúteo e retomam quando os níveis 

de progesterona e estrógeno chegarem suas concentrações na fase folicular, no 

término da fase lútea.9 Mulheres que possuem essas alterações tanto de humor 

como físicas, cognitivas e comportamentais se preocupam com tais.10,11 Com isso, o 

presente trabalho tem como objetivo avaliar as alterações no comportamento de 

mulheres na TPM, bem como detectar qual tipo da SPM é mais prevalente dentre 

uma amostra de pessoas do sexo feminino, de acordo com a classificação da OMS. 

Mediante esta avaliação e resultados, esperamos contribuir para o conhecimento 

dos profissionais da área da saúde, como também familiares e principalmente para a 

própria mulher uma vez que para que haja melhor qualidade de vida nesse período 

pré-menstrual, é necessário que a mesma obtenha informações precisas sobre o 

que ocorre no ciclo menstrual, além do conhecimento de técnicas relaxantes ou de 

atividades que aumentem a sua auto-estima amenizando os sintomas ocasionados 

pela TPM. 12,13 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.2 Objetivos Gerais 

- O objetivo deste estudo foi avaliar as alterações no comportamento de mulheres na 

TPM. 

 

1.1.3 Objetivos Específicos 

- Detectar qual tipo de SPM foi mais prevalente dentre as mulheres participantes da 

presente pesquisa, de acordo com a classificação da OMS.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Delineamento do Estudo: Trata-se de um estudo transversal do tipo descritivo. 

2.2 Local de Estudo: A amostra do presente estudo foi coletada na Universidade 

Santa Cecília. 

 



2.3 Casuística: A amostra foi constituída de 100 mulheres, sendo elas 

frequentadoras da Universidade Santa Cecília, a partir dos critérios de inclusão e 

exclusão estabelecidos neste estudo, sendo estas alunas ou funcionárias da 

instituição. A abordagem para o preenchimento do questionário foi realizada no 

próprio âmbito de estudo/trabalho, onde a pesquisadora deslocou-se até os 

respectivos locais. Para a seleção das participantes, foram incluídas mulheres em 

qualquer fase do ciclo menstrual pois o objetivo do trabalho era descobrir a 

prevalência do tipo de SPM mais frequente e secundariamente avaliar as alterações 

do comportamento que ocorrem de acordo com cada grupo. 

 

2.4 Critérios de inclusão:  

- Mulheres com idade entre 18 e 35 anos; 

- Alfabetizadas; 

- Nulíparas; 

- Frequentadoras da Universidade Santa Cecília; 

- Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

2.4 Critérios de exclusão: 

- Mulheres que apresentam histórico de depressão severa, síndrome do pânico, 

síndrome da ansiedade, transtorno bipolares sendo estes comprovados 

clinicamente; 

- Uso de psicotrópicos; 

- Mulheres que fazem uso de anticoncepcional. 

 

2.7 Variáveis dependentes e independentes para avaliação estatística 

 

2.7.1 Variáveis independentes: Foi utilizado questionário sócio-demográfico e 

dados clínicos em linguagem simples contendo dados pessoais. As variáveis 

incluídas foram iniciais do nome, data de nascimento, idade, estado civil, raça, 

escolaridade e profissão, se faz uso de anticoncepcional e psicotrópico, se ela sabe 

o que é STPM, frequência ao ginecologista, se esta frequência ocorre única e 

exclusivamente por conta da STPM, regularidade do ciclo menstrual, duração do 

ciclo, antecedentes familiares de STPM, antecedente de depressão, Síndrome do 



Pânico e Síndrome da Ansiedade, quando ocorreu a menarca e se ficou grávida 

alguma vez. 

 

2.7.2 Variáveis Dependentes: Foi utilizado o questionário feito pelos pesquisadores 

Muramatsu CH, Vieira, OCS, Simões CC, Katayama DA, Nakagawa FH, no qual foi 

adaptado para este estudo, sendo retirada a parte A do questionário original, onde 

era perguntado nome, idade, escolaridade e atividade sexual; pois estes dados já 

estavam inclusos no questionário sócio-demográfico do presente estudo. Portanto, 

foi utilizada somente a parte B do questionário, sendo esta composta por sete 

questões, nas quais duas avaliam os sintomas que as mulheres apresentam na 

TPM, mostrando todas as queixas que são referidas nos tipos de STPM segundo a 

OMS, onde deviam ser marcados todos os sintomas apresentados pela mulher 

durante a semana que antecede a sua menstruação. E as outras cinco questões 

buscaram identificar as repercussões da STPM no trabalho/ escola e no seu 

convívio social. Deviam ser marcadas todas as alternativas que se encaixavam com 

as repercussões apresentadas no dia – a – dia da mulher entrevistada.  

 

2.8 Aspectos éticos: O estudo foi conduzido de acordo com as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (Resolução 466/2012 

do Conselho Nacional de Saúde), e foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Santa Cecília sob o parecer n.12294213.7.0000.5513. Todos os 

sujeitos da pesquisa foram esclarecidos e orientados a respeito de sua participação 

no estudo através dos dados coletados. 

Após concordarem em participar do estudo, os sujeitos da pesquisa 

assinaram o Termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 1), aceitando que 

os dados coletados fossem utilizados para fins de pesquisa. 

 

2.9 Análise estatística: Os resultados dos dados contínuos (idade, questionário 

Muramatsu CH, Vieira, OCS, Simões CC, Katayama DA, Nakagawa FH ) foram 

expressos como média, desvio padrão e intervalo de 95%. Os ordinais 

(escolaridade) foram expressos como mínima, percentil 25%, mediana, percentil 

75% e máxima. Os dados nominais foram expressos através da frequência relativa e 

absoluta. Foi utilizado o teste t student pareado para comparar os dados contínuos 

com distribuição normal entre os grupos estudados e o teste de Wilcoxon Signed 



Rank para comparar os dados com distribuição anormal. Os dados coletados foram 

registrados em planilha do Programa Microsoft Excel® para depois serem 

analisados pelo programa estatístico Graph Pad Prism 5.0. 

 

5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ETAPA INÍCIO TÉRMINO 
Apreciação do Comitê de Ética 01/04/2013 22/04/2013 

Coleta de dados 29/04/2013 31/05/2013 

Análise dos resultados da coleta 03/06/2013 30/06/2013 

Descrever resultados e discussão 01/07/2013 31/07/2013 

Conclusão do trabalho 01/08/2013 31/08/2013 

 
6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

ORÇAMENTO VALOR EM REAIS 
(R$) 

Xerox R$60,00 

Caneta esferográfica R$10,00 

 

7. RESULTADOS 

A amostra foi constituída de 50 mulheres, porém 4 foram excluídas pois 

apresentaram gestação anterior, totalizando então 46 mulheres com média de idade 

de 20,26 anos (desvio padrão 2,02). Destas, 97,83% eram solteiras, 78,26% da raça 

branca. Em relação à escolaridade, 84,78% apresentaram ensino superior 

incompleto. O estudo também mostrou que 13,04% das entrevistadas não sabiam o 

que era SPM, e que 13,04% foram ao ginecologista exclusivamente por conta da 

SPM. 71,74% apresentaram menstruação regular. Das mulheres que participaram 

do estudo 41,30% apresentaram antecedentes com SPM, 36,96% tem antecedentes 

de depressão, 17,19% de Síndrome do Pânico e 23,91% de síndrome da ansiedade. 

A média de idade da menarca das entrevistadas é de 12,02 anos (desvio padrão de 

1,27). 

Os distúrbios foram classificados em 4 tipos de acordo com a OMS. Tipo 

A,C,D e H. Abaixo seguem os sintomas referentes ao tipo A e a respectiva 

frequência encontrada no presente estudo, onde o mais encontrado foi a 

irritabilidade com 82,61%. 

 



Tipo A Mulheres  %Mulheres 

Irritabilidade 38 82,61 
Ansiedade 22 47,83 
Insônia 3 6,51 

Tabela 1. Presença dos Sintomas da SPM tipo A 

 

A irritabilidade, segundo Wender et al. (2003), pode ser atribuída ao fato de 

que mulheres com SPM têm níveis menores de endorfinas do que mulheres 

controles normais14. Porém, a teoria mais aceita afirma que esse quadro é 

desencadeado por preponderância de ação estrogênica, por hiperestrogenemia ou 

hipoprogesteronemia (Cavalcanti, 1987)15
. 

Segundo Lima e Camus, a ansiedade e a insônia estão relacionadas aos altos 

níveis de estrôgenio16. 

Na tabela 2 seguem os sintomas referentes ao tipo C e a respectiva 

frequência encontrada no presente estudo, onde o mais encontrado foi o desejo por 

doces com 82,61% 

 

Tipo C Mulheres % Mulheres 

Desejo por doces 38 82,61 
Cefaléia 26 56,52 
Apetite Compulsivo 14 30,43 

Tabela 2. Presença dos Sintomas da SPM tipo C. 

 

O desejo por doces pode ocorrer por conta da diminuição das endorfinas. 

A cefaléia poderia resultar da alteração da atividade contrátil da musculatura 

lisa dos vasos, para a qual concorrem a serotonina, as prostaglandinas e os 

estrogênios, agravando-se pela falha no sistema endógeno de analgesia, por 

depleção das monoaminas e dos opióides (Valente et al., 2003)17. 

Na tabela 3 seguem os sintomas referentes ao tipo D e a respectiva 

frequência encontrada no presente estudo, onde o mais encontrado foi o choro fácil 

com 52,17%. 

Tipo D Mulheres % Mulheres 

Choro Fácil 24 52,17 
Depressão 17 36,96 
Letargia 12 26,09 

Tabela 3. Presença dos Sintomas da SPM tipo D 

Conforme Mendonça as alterações do comportamento como o choro fácil, 

estão relacionados aos esteróides ovarianos, as endorfinas e à noradrenalina18. 



82,61% 

76,09% 

73,91% 

Irritabilidade

Desejo por
chocolate

Briga mais com
os familiares

A depressão é um dos sintomas mais freqüentes na SPM 16. Alguns autores 

consideram que esses sintomas depressivos poderiam estar associados a baixos 

níveis de aminas biogênicas nas vesículas sinápticas do sistema nervoso central 

(SNC) (Cavalcanti, 1987)15 ou a deficiência de vitamina B6, que normalmente 

funciona como co-fator para a síntese de dopamina e de serotonina a partir do 

triptofano (Valente et al., 2003)17.  

Na tabela 4 seguem os sintomas referentes ao tipo H e a respectiva 

frequência encontrada no presente estudo, onde o mais encontrado foi a mastalgia 

com 69,57%. 

 

Tipo H Mulheres % Mulheres 

Mastalgia 32 69,57 
Congestão de seios, faces e extremidades. 18 39,13 
Aumento de peso 14 30,43 

Tabela 4. Presença dos Sintomas da SPM tipo H 

 

A mastalgia está ligada aos níveis alterados de prolactina, causados pela 

SPM. A congestão e o aumento de peso, causado pela retenção hidríca é 

ocasionada pela secreção de aldosterona, progesterona e estrogênio7
.  

Em relação às alterações de comportamento avaliadas nas participantes do 

presente estudo, as mais prevalentes foram a irritabilidade e o desejo por alimentos, 

como o chocolate.  

 

Gráfico 1: Principais alterações de comportamento na SPM. 

 

 

 

 

 

Legenda: Irritabilidade (tipo A), desejo por chocolate (tipo C). 

 

As duas são ocasionadas devido às alterações hormonais que ocorrem no 



corpo da mulher durante esse período. Outra condição também bastante relada 

pelas mulheres do estudo foi a constante briga com familiares. De acordo Hara 18, 

muitas vezes os sintomas que acometem a mulher são tão severos que podem 

prejudicar seus relacionamentos interpessoais e alterar suas atividades habituais. 

Quando estamos próximo da família, nossas emoções ficam mais expostas e 

acabamos liberando-as mais, até mesmo pelo fato de sabermos que depois de 

algum tempo a relação se restabelecerá 7.  

Em análise global dos tipos da SPM, o gráfico abaixo mostra o percentual dos 

tipos de SPM citados pelas mulheres que participaram do presente estudo.  

 

Gráfico 2: Prevalência dos tipos de SPM em um grupo de mulheres nulíparas. 

 

Legenda: Tipo A: ansiedade, irritabilidade e insônia. Tipo C: apetite compulsivo, desejo por doces como o chocolate e cefaléia. 
Tipo D: depressão, letargia e choro fácil. Tipo H: aumento de peso (por volta de 1,4 Kg) e congestão nos seios, faces e 
extremidades e mastalgia. 

 

8. CONCLUSÃO 

Conclui-se então que o tipo de SPM mais encontrado entre as mulheres 

participantes da presente pesquisa foi do tipo C com 75,29%, que consiste em: 

apetite compulsivo; desejo por alimentos como o chocolate e cefaléia. Além disso, 

em relação as alterações de comportamento a irritabilidade, desejo por chocolate e 

brigas com familiares foram os mais relatados. 
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Anexo 1: Entrevista - Dados demográficos  

 

1. Iniciais: (________)  2. Data de nascimento: ___/___/___  

3. Idade: __________    4. Raça: ____________ 

5. Estado civil:   

□ Solteira (0)   □ Casada/ mora junto (1)   □ Divorciada (2)   □ viúva (3)    

□ outros (4).  

6. Escolaridade:   

□ Analfabeta (0)     □  Ensino fundamental completo (1)    □ Ensino fundamental 

incompleto (2)    □ Ensino média completo (3)   □ Ensino médio incompleto (4)    □ 

Superior incompleto (5)    □ Superior completo (6).  

7. Você trabalha?    

□ Não (0)  □ Sim (1)  □  Aposentada (2)  □ Desempregada (3)  

7.1 Se sim, onde?________________________________________________ 

7.2 Função______________________________________________________ 

8. Você faz uso anticoncepcional atualmente? 

□ Não (0)  □ Sim (1)   

9. Você faz uso de antidepressivos?  

□ Não (0)  □ Sim (1)   

10. Você sabe o que é SPM? 

□ Não (0)  □ Sim (1)   

11. Sua frequência ao ginecologista ocorre exclusivamente por conta da SPM? 

□ Não (0)  □ Sim (1)   

12. Sua menstruação é regular? 

□ Não (0)  □ Sim (1)   

13. De quantos dias é o seu ciclo menstrual?______________. 

14. Você tem algum antecedente familiar com STPM? 

□ Não (0)  □ Sim (1)   

15. Você tem algum antecedente familiar com depressão?  

□ Não (0)  □ Sim (1)   

16. Você tem algum antecedente familiar com Síndrome do Pânico? 

□ Não (0)  □ Sim (1)   

17. Você tem algum antecedente familiar com Síndrome da Ansiedade? 

□ Não (0)  □ Sim (1)   



18. Em que idade ocorreu a sua primeira menstruação? ________________. 

19. Você já ficou gravida alguma vez?  

□ Não (0)  □ Sim (1).   

 

Anexo 2: Questionário de Muramatsu CH, Vieira, OCS, Simões CC, Katayama DA, 

Nakagawa FH - Parte B. 

 

1) O que você sente, fisicamente, na semana anterior do início da menstruação? 

 

( ) Ganho de peso real; 

( ) Sensação de ganho de peso; 

( ) Sensação de peso no abdome; 

( ) Inchaço em uma parte do corpo; 

( ) Inchaço em todo corpo; 

( ) Mamas inchadas e doloridas; 

( ) Dor de cabeça; 

( ) Dor nas costas; 

( ) Dor nas juntas; 

( ) Dor nos músculos, 

( ) Cólicas; 

( ) Perda de apetite; 

( ) Sede; 

( ) Náuseas; 

( ) Diarreia ; 

( ) Constipação 

( ) Tremores; 

( ) Aumento do desejo sexual; 

( ) Diminuição do desejo sexual; 

( ) Aumento do corrimento vaginal; 

( ) Aumento do apetite; 

( ) Desejo por certos tipos de alimentos 

como por 

exemplo chocolates. 

 

2) Como você se sente emocionalmente na semana anterior à menstruação? 

 

( ) Irritabilidade; 

( ) Labilidade de humor; 

( ) Tristeza; 

( ) Raiva; 

( ) Vontade de chorar ; 

( ) Impaciência; 

( ) Ansiedade; 

( ) Angústia; 

( ) Dificuldade de concentração e de 

manter a atenção fixa; 

 

( ) Distração; 

( ) Insônia; 

( ) Aumento do sono; 

( ) Auto piedade 

( ) Tensão; 

( ) Inquietação; 

( ) Desânimo, autodesvalorização; 

( ) Interesse diminuído pelo estudo, 

trabalho. 



 

Consequências da Síndrome da Tensão Pré- Menstrual 

 

3) Na semana que antecede a menstruação, o que ocorre com você, no trabalho 

e/ou escola: 

 

( ) Chega atrasada; 

( ) Comete mais erros no trabalho 

ou na escola ( provas, por exemplo); 

( ) Tira notas baixas nos trabalhos e 

provas; 

( ) Desorganiza seu modo costumeiro 

de 

trabalhar ou de estudar; 

( ) Leva mais bronca; 

( ) Já foi despedida nesse período.  ( ) 

Responde de forma hostil às outras 

pessoas; 

( ) Falta ou falta mais 

( ) Não consegue terminar suas 

tarefas como de costume. 

( ) Acidenta-se mais facilmente (por 

ex: torcer o pé, cortar o dedo) 

( ) Já foi rebaixada de cargo no trab. 

( )Quietude. 

( ) Afronta mais o chefe ou o (a ) 

professor(a); 

( ) Gera clima de tensão; 

( ) Perde amizades ou já perdeu; 

 

 

4)  Como fica o seu relacionamento com o(s) seu(s) filho(s) durante essa 

semana anterior a menstruação? 

 

( ) Bate menos neles; 

( ) Sai mais com os filhos, e os leva 

para passear; 

( ) Ignora-os; 

( ) Briga mais com eles; 

( ) Bate mais neles;  

( ) Procura deixar os filhos com a avó 

ou com outra pessoa; 

( ) Ofende-os verbalmente. 

 

5)  O que você observa nos seus filhos na semana que antecede à 

menstruação? 

 

( ) Ficam mais calmos 

( ) Irritabilidade; 

( ) Dão mais trabalho, como por 

exemplo não querer tomar banho; 



( ) Ficam mais doentes; 

( ) choram mais; 

( ) vão mal nas provas; 

( ) ficam mais amedrontados, ou 

“rebeldes”; 

( ) Carência, ficam mais 

desobedientes; 

( ) ameaçam a sumir de casa. 

 

6) Na semana que antecede à menstruação, como fica seu relacionamento com 

seus familiares (pais/ marido/ namorado, irmãos, tios...): 

 

( ) Briga mais com seus familiares; 

( ) Cria intrigas com e entre eles; 

( ) Isola-os; 

( ) Rompe relações facilmente; 

( ) Ignora-os; 

( ) Visita-os mais. 

 

7) Você nota alguma mudança no seu marido/ namorado na semana que 

antecede à menstruação? 

 

( ) Discute mais com você 

( ) Ele te ignora 

( ) Evita chegar mais cedo; 

( ) Procura-a mais sexualmente; 

( ) Evita-a sexualmente; 

( ) Dorme separado; 

( ) O relacionamento entra em crise  (“dar um tempo”, “separação”, etc.) 

( ) Não percebe mudanças. 



Ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Santa Cecília, 

 

 

Carta de resposta do parecer da pesquisa de número: 217.231. 

 Venho por meio desta esclarecer e corrigir as pendências do presente projeto. Todas as 

correções seguem em escrita vermelha nos arquivos enviados em anexo. 



1. Consideração em relação às despesas do projeto: conforme a alteração já 

realizada no novo projeto reenviado justificamos a ausência de despesas em 

relação ao transporte das participantes, pelo fato das mesmas já  se encontrarem 

no seu local de trabalho ou estudo , ou seja no âmbito da Universidade aonde se 

realizará a pesquisa não necessitando de deslocamento exclusivo para a mesma. 

A pesquisadora que irá se deslocar até as participantes. 

2. Consideração em relação ao risco do trabalho: alteração realizada no texto para 

o risco mínimo conforme sugerido pelo CEP, uma vez que a pesquisa pode trazer 

um pequeno desconforto em relação a algumas questões abordadas e avaliadas no 

questionário.  

3. Consideração em relação aos procedimentos de coleta: conforme a alteração 

realizada no projeto, a amostra da presente pesquisa será composta por mulheres 

frequentadoras da Universidade Santa Cecília e que se encontrem em qualquer fase do 

ciclo menstrual pois o objetivo do trabalho é descobrir a prevalência do tipo de SPM mais 

frequente e secundariamente avaliar as alterações do comportamento que ocorrem de 

acordo com cada grupo. Se estipularmos alguma fase específica do ciclo menstrual, 

poderíamos direcionar a prevalência maior para algum grupo descaracterizando o 

objetivo principal da presente pesquisa. 

 

 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
Alessandra Loureiro. 

 


